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Philips Kleurengenerator Type PM 5507 
Met regenboogpatroon, dus ge¬ 
makkelijk instellen. Eenvoudige 
bediening (slechts 3 knoppen). 
Direct uit voorraad leverbaar. 

Uniek: 
Bij controle van essentiële onder¬ 
delen in het T.V.-ontvangtoestel 
verschijnen zeer eenvoudige oscillo- 
grammen op het scherm van de 
oscillograaf. 

Inlichtingen: 
Philips Bedrijfsapparatuur Neder¬ 
land n.v., Groep Laboratorium 
Instrumentatie, Eindhoven. 

PHILIPS @ 
Elektronische meetapparatuur 



David Berglas op Sony stand. 

Zeg, mevrouw, 
zeg, meneer... ja, u daar 
met dit blad in uw hand., 
kijk mij eens diep 
in de ogen...dieper nog., 
nóg dieper... 
zo is ’t goed... u bent nu 
onder hypnose... doe 
wat ik zeg... loop of rijd 
naarde Firato... 
stand 125... de stand 
van het kleine merkje, 
met het grote nieuws. 

Inderdaad, gróót nieuws op de Firato. Een paar 
hoogtepunten? Hier zijn ze. Puntsgewijs: 

1. Op zaterdag 23 en zondag 24 september treedt 
de beroemde hypnotiseur entertainer 
David Berglas op, met een programma dat 
minstens zo gewaagd is als in de bekende VARA 
TV-serie Opus 13. 

2. Een gedeelte van de Sony stand is als studio 
ingericht. Iedereen (ja, ook ü, mevrouw en ü, 
meneer) kan het optreden van David Berglas 
en vele andere programma’s opnemen met. 

3.. .. het gróótste nieuws van de Firato: de Sony 
"Home Videorecorder”, een soort bandrecorder, 
waarmee u niet alleen geluid, maar ook TV- 
beelden kunt opnemen en weergeven. 

4. De kleinste radio en. 
5.. .. de kleinste TV ter wereld. 
6. De nieuwe Sony cassette-recorder. 
7. De nieuwe Sony Hi-fi tuner. 
8. Ach, u komt tóch. 

BRANDSTEDER ELECTRONICS N.V. PARNASSUSWEG 210-214 AMSTERDAM TEL. 760922 760923 760924 



We have free samples 
of Silect* transistors 

waiting for you 

Transistors or tubes? 
The best of both! 

A field-effect transistor (FET) is a 
unique type of solid-state device 
which Controls current flow by means 
of an electrostatic field. The FET 
does not need heater power (as does 
a tube), or signal power (as does an 
ordinary transistor). The FET has 
all advantages of both tubes and 
transistors, with none of their dis- 
advantages : 

Linear characteristic performance 
(like a tube) minimizes the spurious 
responses and cross modulation that 
characterize ordinary transistors. 

High input impedance (like a tube) 
with less loading on tuned circuits 
than a transistor. This provides far 
better selectivity and permits simpler 
AGC circuits than is possible with 
an ordinary transistor. 

Low power consumption (like a 
conventional transistor) with resulting 
low heat dissipation. Thus, there is 
less frequency drift than with a tube. 

FET’s provide other significant ad¬ 
vantages over both tubes and con¬ 
ventional transistors : FET’s have 
lower inherent noise, and respönd to 
weaker signals, thus providing greater 
usable sensitivity. 

Have you really taken a good look 
at plastic encapsulated transistors ? 
If not, let us send you free samples 
from the Texas Instruments line of 
Silect transistors. 

See for yourself how their solid, 
one-piece construction provides excel¬ 
lent protection for the active elements 
and fine connecting wires. 

Examine the heat- and moisture- 
resistant plastic compound which 
meets MIL-STD-202-C, Method 
106-B standards for moisture pro¬ 

tection. 
And notice that all our Silect 

transistors are available in both 
TO-18 pin-circle and in-line con- 

figuration. 

Send today for your free samples 
of either 2N3702, 2N3704, TIS46, 
TIS74, 2N3819 or BF245. Also 
available free of charge are two 
informative brochures: “ Economy 
Semiconductors for Industrial Appli¬ 
cations ” and “ Economy Semicon¬ 
ductors for Consumer Applications.” 
Write on your company letterhead to 
Texas Instruments Holland N.V. 
Enschedesestraat 19. Hengelo (OV), 
or telephone: Hengelo OV 19167 

Advantages of using 
Silect field effect transistors 

Application Advantages 

D-C Amplifiers Zero TC 
Low drift 
Low noise 

Low frequency High input 

amplifiers impedance 

Medium and Low cross- 

high frequency 
amplifiers 

modulation 

Mixers — Simplified 
100 MHz and up circuitry 

*Trademark Texas Instruments Holland N.V. 
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Application Advantages 

Oscillators Simplified 
circuitry 

Logic Gates Zero storage 
time 

Choppers Low leakage 
currents 

A-D converters, Simplified 
Multiplex 
switching 

circuitry 

Relay contact Simplified 
replacement circuitry 

Amplifiers and switchers 

A complete range of amplifiers from 

10 to 500 mA, and a wide range 

of switchers meeting most designers’ 

requirements are available from 

Texas Instruments. 

These devices, as all Silect tran¬ 

sistors, are supplied in TO-18 pin- 

circle or in-line configuration. Leads 

are not pre-formed to fit into a 

socket, but are actually designed to 

meet JEDEC requirements. 

Most of these types have a com- 

plementary device and, of course, 

with the TRI-REL technique both 

PNP’s and NPN’s are highly reliable. 

Here again the Silect packaging 

benefits apply: performances and 

reliability similar to the metal can 

types at 40 % lower cost. 

Some Silect Silicon 
switcher transistors 

Silect transistor specifications 

Application Polarity Device Pin 
Conf. V(BR)G8S 

min. 
Yfs Ciss 

max. 
VGS(off) 

Industrial, Consumer, 
Small-Signal, 
Low-Noise, High 
Input Impedance 

N 2N3819 in-line 25 V 2000 
to 6500 
,amho 

8 pF 
0,5 to 
7,5 V 

VHF Amplifier and 
Mixer Applications 

N BF 244 in-line 30 V 4000 
to 6500 
/zmho 

6 pF 1 to 
8 V 

N BF 245 TO-18 30 V 4000 
to 6500 
^mho 

6 pF 1 to 
8 V 

Chopper and 
Switching 
Applications 

N BF 246 in-line 25 V 12.000 
to 40.000 
jMITlhO 

10 pF 3 to 
10 V 

N BF 247 TO-18 25 V 12.000 
to 40.000 
^mho 

10 pF 3 to 
10 V 

Some Silect Silicon amplifier transistors 

Applications PNP NPN IC-Range hFe 
Min 

V(BR)CE0 
Min 

fT 
Min 

Low Level 2N4058 2N3707 0.001-30 mA 100 30 V 30 MHz 
High Gain 2N4059 2N3708 45 
Small Signal 2N4060 2N3709 45 
Amplifier 2N4061 2N3710 90 

2N4062 2N3711 r 180 r 1 r 

Medium Power 2N3702 2N3704 100 /rA 100 30 V 100 MHz 
2N3703 2N3705 to 50 30 V 100 MHz 

2N3706 500 mA 30 20 V 100 MHz 

Low Level BC182 10 mA 100 30 V 150 MHz 
High Gain BC183 to 100 30 V 150 MHz 
Small Signal BC184 100 mA 250 50 V 150 MHz 
Amplifier 

Low noise BC212 10 uk 60 30 V 200 MHz 
Low Level BC213 to 80 30 V 200 MHz 
Applications BC214 100 mA 140 50 V 200 MHz 

Texas Instruments 
Holland n.v. 
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15e internationale tentoonstelling van elektronica 

• radio, televisie, opneem- en afspeelapparatuur, 

video-recording en elektronische 

muziekinstrumenten 

• complete kleurentelevisie-studio in vol bedrijf 

• FM-stereo radiozender, met speciaal programma 
voor de Firato 

• HiFi- en stereo demonstraties 

• Het Elektron, edukatief voorlichtingscentrum 

21 sept. tm 1 okt. 
geopend van 10-17 uur en 19-22.30 uur 
zondagen 10-17 uur toegang f3.- 

speciaal Trein-Toegangsbiljet met 3x reduktie verkrijgbaar op 140 NS-stations 
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--------—. 

BIJ DE FOTO 
OP HET OMSLAG 

Dit firatonummer staat in het teken 
van de kleurentelevisie, die al in de 
jaren ’30 startte met eksperimenten 
via een roterende schijf, toen ook 
met de basiskleuren rood, groen en 
blauw. Als beeldbuis werd een 
kleine witoplichtende kathodestraal- 
buis gebruikt. (Zie ook Elektuur, 
dec 1964, jan ’65). 

Foto: Philips, Eindhoven. 

Het maandblad ELEKTUUR ver¬ 
schijnt de eerste van elke maand, be¬ 
halve in juli en augustus, waarin één 
dubbelnummer verschijnt, als speciale 
uitgave voor halfgeleiders. 

Uitgave: 
Technipress - Postbus 40 - Geleen. 

Redaktie: 
Bob W. van der Horst 
Agnes Printhagenstraat 34, Geleen. 

Illustraties: 
J. Bolland, Haarlem. 

Medewerkers: 
Redaktie B. F. C. Bos 
Advertenties: Harry P. Bruning. 
Abonnementen: Mej. G. M. A. Wolff. 

Administratie, Abonnementen, 
Redaktie en Advertenties: 
Postbus 40, Geleen. Tel. 0 4494-5899. 
Giro 124.11.00 t.n.v. Elektuur, Geleen. 

! Bank: 
Algemene Bank Nederland, Geleen. 

Administratie België: 
Internationale Pers, 
Cogels Osylei 40, Antwerpen, 
PCR 40.36.72. 

Abonnementen: 
ƒ 11,— per jaar, 165 F voor België. 
Abonnementen voor studenten endpl- 
mi litairen ƒ 8,50 (aan privé-adres); 
speciale tarieven voor kollektieve 
abonnementen (studiecentra, militaire 
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Buitenland ƒ 13,— per jaar. 
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De in dit blad opgenomep schakelingen zijn uitsluitend bestemd 
voor huishoudelijk gebruik (Octrooiwet). Het toepassen van scha¬ 
kelingen geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de uitgever. 
Overneming van artikelen of delen daaruit is toegestaan, mits de 
bron wordt vermeld; de redactie stelt in dat geval prijs op toe¬ 
zending van een present-exemplaar. 

weerstanden 
potentiometers 
gelijkrichters 
elektrolieten 
kondensatoren 
pluggen 
luidsprekers 

lumberg 
duoati 

piher 

aldax 

herrmann 

inlichtingen en nadere bijzonderheden over onze konkurrerende marktpositie: 

Handelsonderneming W. Hagen Zierikzee 
telefoon: 01110-3253 telex: 55057 
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Solide ontwerp en 
modellen maken hp oscillatoren de beste keus. 

Het eerste succesvolle Wieo brug osciüator 
ontwerp werd geïntroduceerd door 
Hewlett-Packard in 1939, 
01! verbeterde ontwerp had een belangrijk, 
grotere uitgangsspanningsstabiliteit 
en maakte het mogen]k 
het gewicht en de afmetingen van 

EEG fabrikage 

Model Frequentie- 
karakteristiek 

Schaal 
nauwkeurigheid 

Vervorming Eigenschappen 

200AB ± 1 db ~±¥k <i% Hoge stabiliteit, lage vervorming 

200CD * ± i db ±2% 0,2% tot 0,5% 
0,06% tot 0,59% 
(H 20 - 200 CD) 

Groot frequentiebereik 

201C ± 1 db 11 % <0,5% 3 Watt uitgang, laag brom niveau 

202 C * hMMÊMÊèÊÈmËmmmÊ ±2% <0,5% ; Balans uitgang» 10 V of 160 mW in 60011 

204 B ±3% ±3% < 1 % Lage ruis, compact, licht, batterij gevoed 

'2051| i: 1 db ,iv2'%, <1% Compleet versterkings en frequentie 
testinstrument met in- en uitgangsmeters 

206 A ::<±:.0,2 :'db. ■: ;± 2%; < 0,1 % I Hoge stabiliteit, lage vervorming, 
uitgangsmeter 

208A + 3% + 3% < 1 % ""Compact, licht, herlaadbare batterij en 
net voeding 

651B * 
652 A 

+ 3% tot 100 Hz 
+ 2% tot 1 MHz 
+ 4% tot 10 MHz 

3% tot 100 Hz 
2% tot 1 MHz 
3% tot 10 MHz 

<1% 
lot 5 MHz 
2% bij 10 MHz 

Groot frequentiebereik, nauwkeurige 
90 db uitgangsverzwakker 
{652A, onderdrukt nulpunt meter) 

aail-iA; / + 2% < ± 1 °/o § i| max» 3 cijfers resolutie, herhaalde instel- 
nauwkeurigheid beter dan 0,01 % 

4202 A ±3% ±0,2% <0,3% 4 cijfers resolutie, met uitgangsmeter en 
nauwkeurige 80 db uitgangsverzwakker 



een groot aantal 
het instrument aanzienlijk te reduceren. 
Vandaag passen onze ontwerpers nog 
steeds de beste ontwerp- en produktie- 
technieken toe voor de vele modellen 
in onze lijn van moderne hp osciilatoren. 
Deze lijn bevat o.a. instrumenten die 
het gehele frequentiegebied van 1 Hz tot 

10 MHz omvatten en een uitgangs- 
vermogen leveren tot 5 Watt, De cafibratie 
nauwkeurigheid van de meeste van 
deze instrumenten is beter dan ±2%, 
terwijl een nauwkeurigheid van ±0,2% 
bereikbaar is met een nieuwe digitale 
oscillator, een sinusgenerator met hoge 

vervorming en superieure amplitude 
en frequentiestabiliteit. 

Deze tabel noemt enkele van de eigen¬ 
schappen van ieder model. 
Vraag Uw hp vertegenwoordiging om 
aanvullende inlichtingen. 

Frequentie Uitgangs- Prijs ƒ 
vermogen 

200 AB 

200 CD 
1.070,- 
1.350,- 
(H20-20QCP) 
1.175,. 

204 B 

2.710,** (651B) 
3.335,- (652A) 

Nederland 
Hewlett-Packard Benelux NV 
De Boelelaan 1043, Amsterdam-Z.2 Tel. 42 7777 

Hoofkantoor in de V.S.: Palo Alto (Calif.) 
Hoofkantoor voor Europa; Genève (Zwitserland) 
Fabrieken in Europa: South Queensferry (Schotland) 
Böblingen (Duitsland) . 

HEWLETT [hi PACKARD 



Monsanto digitale 
meetapparatuur in Nederland 
vertegenwoordigd 
door Techmation 

Monsanto electronic 
instruments in Amerika 
in zeer korte tijd een begrip 
met digitale meetapparatuur 
nü ook in Nederland! 

Monsanto 

VOLTMETER: Autoranging 
voor 1, 10, 100 en 1000 V. 
FREQUENCY - SYNTHESIZER. 
PULSE - GENERATOR 
COUNTER/TIMERS 
voor 5, 20 en 100 MHz 
en een UNIVERSEEL TYPE 
met plug-in-units. 

De MONSANTO-meetapparatuur 
heeft een zeer scherpe 
kwaliteitskontrole ondergaan 
vooreen langere levensduur. 
Perfekte service-afdeling 
die U zelfs dagelijks 
als vraagbaak kunt gebruiken. 

ELECTRONIC 

INSTRUMENTS 
Keizersgracht 522 
Amsterdam-C. 
Tel. 020 - 22 47 85 
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seleMtuur 

LASER VULT COMPUTER AAN 

I.B.M. ontwikkelde, door gebruikmaking van speciale 

kristallen en prima’s die de kleur van een laser-straal 

veranderen, een systeem waardoor het mogelijk is op 

één vierkante inch film 100 miljoen informatie „bits” 

vast te leggen. Door middel van deze „color-codes” is 

het mogelijk 125.000 gegevens per sekonde te regis¬ 
treren. 

(Uit: Popular Elektronics) 

PULS CODE MODULATIE 

Ofschoon aanvankelijk bij de ontwikkeling van PCM 
de blik voornamelijk was gericht op militair gebruik, 
blijken er toch vele situaties in landelijke telefoonnetten 
te bestaan waar de toepassing van PCM een uitkomst 
vormt. Het betreft zwaar belaste kabelverbindingen, die 
bestaan uit dubbel-aders ontworpen voor normaal 
spreekverkeer, van welke verbindingen de transmissie- 
kapaciteit noodzakelijk moet worden verhoogd. Indien 
men in dergelijke gevallen over zou gaan op meervou¬ 
dige- of breedbandsignalen, is de kwaliteit van de over¬ 
gebrachte spraak ten ene male onvoldoende. 
De Standard Telephones and Cables Limited, zoals be¬ 
kend de Britse vestiging van ITT (International Tele- 
phone and Telegraph Corporation) - heeft thans van de 
Gen. Post Office opdracht gekregen de door haar ont¬ 
wikkelde PCM apparatuur te installeren voor de kapa- 
citeitsvergroting van een aantal verbindingsbundels 
tussen de Londense City en de buitenwijken. Het be¬ 

treft hier de belangrijke Faraday Building en de Hol- 
born centrale in het hart van de stad. 
Het leggen van nieuwe kabels zou hier de telefoon¬ 
dienst voor schier onoplosbare problemen stellen. Door 
het vervangen van de veel beter toegankelijke eindappa¬ 
ratuur dpor PCM draaggolfsystemen, is de kapaciteit 
aanzienlijk te verhogen, in sommige gevallen met 96 
gespreksmogelijkheden. 

In eerste instantie zal STC 40 PCM systemen leveren, 
960 versterkerstations omvatten, ieder bestaande uit 
twee eenrichting regeratieve versterkers. Deze appa¬ 
raten zijn ondergebracht in een metalen huis, aange¬ 
bracht in bestaande mangaten in de troittoirs. Sommige 
van deze mangaten zijn 10 meter diep, hetgeen een 
denkbeeld geeft van wat telefoonverkeer in de City 
betekent. 

kabels voor de toekomst 

Een steeds groter wordend probleem voor de technici 

van de elektriciteitsbedrijven is het elektrociteitstrans- 

port. Het elektriciteitsverbruik zal in ons land door 

verdere industrialisatie en ook door groter huishoude¬ 

lijk gebruik snel toenemen. De bestaande netten zullen 

weldra ontoereikend zijn voor dit transport. In de 

stedehjke agglomeraties kan men dit niet opvangen met 

de bestaande kabeltypes, noch de ondergondse kabels, 

noch de bovengrondse, waarvoor in de stedelijke be¬ 

bouwing immers geen plaats is. De huidige ondergrond¬ 

se kabels, waarin papier als isolator is verwerkt, hebben 

een te beperkte capaciteit en hun verliezen (o.a. diëlek- 

trisch warmteverlies), worden bij de gewenste hoge 

spanningen en stroomsterkten te groot. 

Voor papieren geïsoleerde kabels (het papier is dan 

olie onder druk geïmpregneerd) ligt de grens bij 

600.000 volt. Dit is voor de toekomst te laag, want 

men wil tot spanningen van tenminste één miljoen 
volt gaan. 

Verheugend is het daarom dat research in het KEMA- 

laboratorium in Arnhem heeft geleid tot samenstelling 

van een nieuw soort kabel, waarin niet langer papier, 

maar een nieuwe kunststof, polyphenyloxyde, die ge¬ 

ïmpregneerd wordt met parafine-olie, wordt toegepast. 

Belangrijk is, dat een methode werd gevonden om deze 

kunststof ondoordringbaar te maken voor de parafine. 

Het resultaat is, dat men nu kabels kan maken, die bij 

spannignen van circa één miljoen volt meer dan twee¬ 

maal zoveel elektrisch vermogen kunnen transporteren, 

dan papierkabels kunnen omstreeks de 600.000 volt. 

Deze ontwikkeling zal wellicht tot gevolg hebben, dat 

althans de eerste jaren nog niet behoeft te worden ge¬ 

bruik gemaakt van dure technieken als kabelkoeling 

(eventueel tot ekstreem lage temperaturen met vloei¬ 

baar waterstof), waarover in technische kringen lang 

werd gedacht, als laatste middel om tot grotere trans¬ 

portmogelijkheden te kunnen komen. 

(Algemeen Handelsblad) 
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KONTAKT 
MET 

DE 
GEHELE 

WERELD 

Wij leveren: 

RADIO-ONTVANGERS 

Superontvangers met HF-Stereo/ 

Radiomeubels, ANTENNES, 

Platenspelers met en zonder versterker. 

Microfoons en luidsprekers van 

DEUTSCHE EXPORT- UND IMPORTGESELLSCHAFT M.B.H. 
D.D.R. - 102 BERLIN - UEBKNECHTSTRASSE 14 
Importeur voor Nederland : N.V. HANDELMIJ. RAFENA, 
JAC. OBRECHTSTRAAT 20, AMSTERDAM, TEL. (020) 72 73 07 
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KLEINE DRAAGBARE 

Philips komt binnenkort met kleine draagbare toestel¬ 
letjes waarmee men zowel kan zenden als ontvangen. 
Het gaat hier om een zeer doelmatige uitvoering van 
de bekende walkie-talkies. Deze zend-ontvangertjes zijn 
licht van gewicht en klein van omvang. Zij kunnen 
overal gebruikt worden waar de omstandigheden niet 
geëigend zijn voor een draadverbinding. De reikwijdte 
van de toestellen is onder ideale omstandigheden negen 
kilometer. Bij en in dichte bebouwing is dit uiteraard 
minder. 

Doelmatigheid 

Bij de nieuwe zend-ontvangertjes is alles ingesteld op 
doelmatigheid. Zij hebben de grootte van een kleine 
draagbare transistorradio en kunnen in werking gesteld 
worden door de grote telescoopantenne uit te trekken 
en een draaiknopje - tegelijk volumeregelaar - te be¬ 
dienen. Iedere deelnemer aan deze draadloze gesprekken 
heeft een ingeschakeld toestel bij zich en kan de andere 
deelnemers waarschuwen door gelijktijdig twee toetsen 
- spreek/luistertoets en attentietoets - in te drukken. 
Als hij gaat spreken, drukt hij alleen de spreek/luister¬ 
toets in. Als hij is uitgesproken en weer gaat luisteren 
laat hij de toets weer los. 

Overal bruikbaar 

De zend-ontvangers kunnen gebruikt worden in alle 
moeilijke omstandigheden en ook daar waar het aan¬ 
leggen van een lijnverbinding te kostbaar is. Bij alle 
bouwwerkzaamheden, op grote terreinen waar mensen 
gezamenlijk ambulant werk moeten verrichten maar 
niet binnen gehoorsafstand zijn, in het algemeen bij 
werk dat niet op één vaste plaats gebeurt, zullen deze 
kleine toestelletjes goede diensten kunnen bewijzen. 

Voor het gebruik van de zend-ontvangertjes is een door 
de PTT afgegeven zendmachtiging vereist. In de mach¬ 
tiging wordt het doel waarvoor de zenders worden ge¬ 
bruikt duidelijk omschreven. 

BRAUN-PRIJS 

VOOR VORMGEVING 

Braun AG heeft - in samenwerking met de Sectie 
Vormgeving van de Vereniging van Duitse Industrieën 
- een prijs ingesteld ter waarde van 25.000 DM. 
Deze Braun-prijs is bestemd voor jonge industriële ont¬ 
werpers of technici die zich op ’t gebied van industriële 
vormgeving bijzonder onderscheiden hebben. 

Braun AG, die de hoogste internationale waardering 
oogst voor de vormgeving en de technische kwaliteit 
van haar producten, wil bovendien met deze prijs de 
publieke belangstelling voor industriële vormgeving be¬ 
vorderen. 

Jonge ontwerpers en technici, die nog in opleiding zijn 
of niet langer dan twee jaar praktische ervaring hebben 
opgedaan, worden uitgenodigd, in het strijdperk^ te 
treden. 

De Braun-prijs zal elke twee jaar - te beginnen in 1968 - 
uitgereikt worden. 

Nadere informaties kunnen worden ingewonnen bij: 

Gestaltkreis im BDI 
5/Köln/Rhein - Habsburger Ring 2-12 
West-Deutschland 

911 



VAN DAM electronica 
Snellemansstraat 11 

Rotterdam 

Tel. 010- 240812-241363 

Postgiro 295550 

Bouw zelf uw elektronisch orgel en verdien f 1.000,- of meer! 

Postorders uitsluitend onder rembours. Postorders 
naar België binnen drie dagen op plaats van bestem¬ 
ming! 
Vrachtkosten en risico voor rekening koper. 

Met onze deskundige voorlichting en hoogwaardig 
kwaliteitsmateriaal is de mogelijkheid opengesteld 
ZELF een electronisch orgel te bouwen, dat uitblinkt 
in klankmogelijkheden, mechanische en electrische 
opbouw. 

Met de door ons aangeboden klavieren en kontakL 
bakjes (zie foto), is het mogelijk een mechanisch zeer 
stabiel geheel te verkrijgen, terwijl er per toets 11 
schakelmogelijkheden zijn, waarvan 8 x om en 3 x 
maak. In ons proefmodel gebruikten wij 9 kontakten 
voor de toonvorming en wel 16, 8, S1^, 4, 22/3, 2, 
13/5, iy3 en 1 voet. De twee overblijvende kontakten 
zijn dan nog beschikbaar voor percussie en sustain. 
De toetsweerstanden zijn in de bakjes aangebracht. 
De aangeboden schuivenset is voor deze voetmaten 
aangepast en heeft dus 9 schuiven. 

De toonprints zijn uitgevoerd met acht octaven, het¬ 
geen de klankkleur ten goede komt. Het aangeboden 
voetpedaal is door zijn X gelaste constructie mecha¬ 
nisch zeer stevig uitgevoerd. 
In de eenvoudigste opzet met een klavier, schuivenset, 
doch zonder kast en eindversterker, bedraagt de on- 
derdelenprijs circa ƒ 800,—. 
In de uitgebreide uitvoering met twee klavieren, voet¬ 
pedaal, kast, eindversterker en luidspreker bedraagt 
de onderdelenprijs circa f 1.600,—. 

Onderdelen: 
4 octaafs klavier 
kontaktbakje per stuk 
zilveren schakeldraadje 
toetsweerstand 
schakelrail verzilverd per stuk 
montagebalken geboord en getapt voor be¬ 
vestiging klavier en bakjes per stel 
zwelpedaal m. LDR 
toonprint 8 octaven compleet 
koppelprint 5 octaven 
koppelprint 9 voetmaten op klavierbreedte 
schuivenset 9 voetmaten 
licht eiken kast voor twee klavieren en 
voetpedaal 

f 12,75 
f 31,50 
f 36.— 
f 51,- 
f 37,50 
f 33,— 
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PAL-KLEURENBEELD- 
GENERATOR 

Prijs f 998,- netto 

Tijdelijk! 

Bestellingen voor de Firato 10 pet. korting 

Kleurensignaal. 
1. keuze uit rood, groen en blauw, (voor controle van 
elk videokanaal afzonderlijk), 2. kleur balkenpatroon. 

Zwart/wit signaal. 
1. helderheidssprongen (contrast), 2. fijnrasterpatroon 
(voor instellen van de convergentie), 3. schaakbord¬ 
patroon (voor 50 % zwart/wit-verdeling). 

Geluidsgedeelte. 
extra uitgang, voor controle van geluids-MF-gedeelte, 
5,5 MHz draaggolf FM-gemoduleerd met 1 kHz. 

Video-gedeelte. 
regelbaar in amplitude en in fase, extra uitgang voor 
controle van het video-gedeelte. 
Beeldhulpdraaggolf 

4,433620 MC apart uitgevoerd voor afregeling van de refe- 
rentieoscill. in KTV-ontvanger. 
Horizontaal synchronisatie-signaal. 
extra uitgevoerd voor triggering van de oscilloscoop. 

Hoogfrequent gedeelte. 
VHF: middenfrequentie, band 1 en 3, UHF: band 4 en 5 
in twee bereiken. Varicap-afstemming en diode-omscha- 
keling van de banden. Uitgevoerd met 48 silicium tran- 
sistoren en 90 dioden. 

Maten: lengte X breedte X hoogte: 20 X 17 X 15 cm. 
Kortom een volwaardige PAL-kleurengenerator (geen 
regenboog) voor nog geen duizend gulden. Folders op 
aanvraag. 

SCHRADER 

ELECTRONICA 

TERNATESTRAAT 1 — TELEFOON «20 - 94 42 85 

AMSTERDAM 

NIEUW MINERAAL ONTDEKT 

Twee geochemici van het Ames Research Centrum van 
de Nasa (het Amerikaanse bureau voor ruimtevaart) in 
Californië hebben in de brokstukken van op aarde 
neergevallen meteorieten een onbekend mineraal ont¬ 
dekt dat niet in de natuur op aarde voorkomt. Het 

mineraal - een ijzer-magnesiumsulfide - werd „Ninige- 
riet gedoopt ter ere van de bekende meteorietenvorser 
dr. H. H. Nininger. De twee onderzoekers, dr. Kenneth 
Snetsinger en dr. Klaus Keil, gingen niet over één nacht 

ijs: hun onderzoek strekte zich uit tot meteorieten, 
neergekomen in Abee (Canada), Satin Sauveur (Frank¬ 
rijk), Adhi-Kot (Pakistan), Indarch (Sowjet-Unie), St. 
Marks (Zuid-Afrika) en Kota Kota (Malawi). Monsters 
van al deze vondsten werden met de elektronenmicro¬ 
scoop onderzocht, waarbij bleek dat zij alle sporen van 
Niningeriet bevatten. Het materiaal is vermoedelijk 
aanmerkelijk ouder dan alle op aarde gevormde sub¬ 
stanties, en kan mogelijk aanwijzingen opleveren om¬ 
trent de wijze van ontstaan van het zonnestelsel. 

(Elseviers Weekblad) 

PYROAKOESTISCHE 

VERSTERKER 

De hoge geluidsniveaux die b.v. in de ruimtevaarttech¬ 

niek kunnen optreden, zijn niet alleen hinderlijk maar 

kunnen ook vernielingen aanbrengen. Het werd nood¬ 

zaak bepaalde apparaten te testen op hun geluidsbe- 

stendigheid. 

In het Standford Research Institute zijn experimenten 

gedaan met een pyroakoestische luidspreker, schema¬ 

tisch voo~gesteld m de afbeelding. Een troom brand¬ 

baar gas wordt tijdens de passage door een nauwe door¬ 

gang tussen een metalen blok en een bewegend mem- 

braam van een elektromagnetische luidspreker gemo¬ 

duleerd. Deze gemoduleerde gasstroom expandeert en 

passeert een vlamhouder van gaas. Volledige verbran¬ 

ding vindt achter de vlamhouder plaats. De variatie 

van de vlam veroorzaakt door de gemoduleerde gas- 

Fig. 1. Schematische voorstelling van de pyroakoestische 
luidspreker. 
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U HAALT HEEL WAT 

IN HUIS VOOR 

Ja, hiermee is niets te veel gezegd als U ziet wat er ALLEMAAL in onze nieuwe 

PRIJSCOURANT staat. Enorm!! 

Ten eerste krijgt U weer een volledig overzicht van 
wat er te koop is op het gebied van 

Elektronica en elektra onderdelen, radio’s, recorders, versterkers, 
intercoms, microfoons enz. verder elektr. huishoud-apparaten, 
daarnaast zaklantaarns, speelgoed, elektr. treinen, racebanen 
enz. en dan nog een kollektie verlichtingsartikelen waaronder 
een grote sortering buitenlantaarns. 
Alles met afbeeldingen en vele verrassend lage prijzen. 

EN... U HAALT UW GULDEN ER UIT! 

want in deze prijscourant staan zoveel waardcvolle tips en 
schema’s dat alleen deze al uw gulden waard zijn. 
Wij noemen hier enkele van de — 50 stuks: 
transistor geregeld voedingsapp., tijdschakelaars, zenders, 
klankregelaar, div. versterkers, aansluiting van pluggen, flits- 
apparaten, knipperlichtcentrale, r.c.-generator enz. enz. 

ADVIES! Snel halen bij 

AURORA KONTAKT 
VIJZELSTRAAT 27-35 

AMSTERDAM 

WAGENSTRAAT 49 

DEN HAAG 

HOOGSTRAAT 192 NEUDE (HOEK VOORSTR.) 

ROTTERDAM UTRECHT 

Let op! Onze winkels zijn maandags de gehele dag gesloten. 

Indien U echter buiten bovenstaande steden woont kunt U de prijscourant 
ook thuis ontvangen door storting van ƒ 1,— op onze girorekening 12169 
t.n.v. Kleins Handelmij, Kerkstraat 90-94 Amsterdam. Of U stuurt een brief¬ 
kaart naar Kleins Handelmij. U ontvangt dan een speciale betalingskaart 
van ons voor het verkrijgen van de nieuwe prijscourant. —— 
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SOLDEERT U © 
PROFESSIONEEL? 
Multicore meerkemig tinsoldeer wordt reeds jarenlang 
in alle professionele kwaliteitsapparatuur toegepast. 
Het zelfde kwaliteitssoldeer, maar dan in kleinverpakking 
ook voor de amateur die eisen stelt. 

Voordelen: 
Multicore heeft over de gehele lengte 5 kernen bijzonder 
actieve en niet corrosieve Ersin flux. 
Hierdoor moeiteloos solderen door de juiste vloeimid- 
delen. Vervaardigd van zuiver tin en lood, geen ver¬ 
oudering, geen kruipeffecten. Multicore soldeer in 
standaarddraaddikten van 0,25 tot 3,2 mm, in diverse 
tin/loodverhoudingen, in speciale alliages, koperhou- 
dend of met 2% zilver voor het solderen van met zilver 
opgedampte ceramiek of van met goud geplatteerde 
printed circuits. 
Multicore soldeer, iets duurder, veel beter. 

Bel (020-941676, toestel 155) voor inlichtingen, gratis 
proefmonsters en prijzen. 

N.V. v/h NIERSTRASZ, Plantage Middenlaan 60-62, 
|U I tel. 020-941676, postbus 4141, Amsterdam. 

Ljjj Bezoekt onze stand (nr. 40) op de Firato. 

sm 

GECEMENTEERDE DRAADGEWONDEN 

DRAAIWEERSTANDEN 
VOOR GROOT VERMOGEN 

VOOR TOEPASSING IN REGELAPPARATUUR, 
MEETAPPARATUUR EN ANDERE 
LABORATORIUMTOEPASSINGEN 

DE WIKKELING IS BESCHERMD IN EEN 
SPECIALE CEMENTBEKLEDING INGEBED, 
WAARDOOR EEN GOEDE WARMTEAFGIFTE 
WORDT GEWAARBORGD 

■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 

■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 

■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 

OHM-WAARDEN TUSSEN 1 EN 30 k£ IN TYPEN ïï 
VAN 10, 20, 40 EN 100 WATT SS 

■■■ BETROUWBARE INBOUW/PANEEL- 
555 UITVOERING HOGE KWALITEITSGRAAD 

■■■ 
■■■ 

"Brvma" 
AMSTERDAM VALERIUSSTR 11A TEL 020 72 07 52 

stroom heeft een variërende kinetische energie van de 
gasmolekulen van het verbrandingsprodukt tot gevolg. 
De wijzigingen komen overeen met de door de luid¬ 
spreker veroorzaakte modulatie zodat het geluid van 
de luidspreker versterkt weergegeven wordt door de 
gasvlam. Deze versterking is theoretisch 10 tot 100 
maal. De vlamhouder fixeert de plaats van de vlam, 
en absorbeert warmte die wordt gebruikt voor het 
voorverhitten van het te verbranden gas. De verster¬ 
king is ondermeer afhankelijk van het molekulair ge¬ 
wicht en de temperatuur van het gas. 

Met deze bijzondere methode is het verkregen geluids- 
volumc groter dan die verkregen met behulp van elek¬ 
tronische versterkers en conventionele luidsprekers. 

(Mechanical Engineering, maart 1966) 

OPLOSMIDDEL „ARKLONE” 

In het onderzoekingscentrum van \ Engelse Ministerie 
van Luchtvaart te Boscombe Down wordt de electro- 
nische apparatuur voor het nieuwste vliegtuig van de 
RAF gereinigd in ICEs „Arklone” trichloortrifluor- 
ethaan. 

De apparatuur, die primair verband houdt met vlieg- 
tuigradar en o.a. bestaat uit geassembleerde elektro¬ 
nische circuits, besturingscomputers, versterkers en de 
gyroscopen die voor het instrumentarium worden ge¬ 
bruikt, wordt in drie stadia gereinigd in een speciale 
ultrasonore installatie van ICI. Deze reiniging omvat 
een voorreiniging in kokende „Arklone”, gevolgd door 
onderdompeling in een ultrasonoor bad met koud op¬ 
losmiddel en ten slotte een nareiniging in zuivere 
„Arklone” damp. 

Liet onderzoekingscentrum ging van reiniging met ben¬ 
zine over op het ICI-systeem, ten einde het brandge¬ 
vaar uit te schakelen en omdat het van het allergrootste 
belang was dat de elektronische apparatuur volkomen 
schoon en onbeschadigd is. „Arklone” tast de kunst¬ 
stoffen, harsen en rubber, die gewoonlijk voor isolatie 
worden gebruikt, niet aan. Het is onbrandbaar, zeer 
vluchtig en praktisch niet giftig (de drempelwaarde van 
1000 p.p.m. in lucht is bijvoorbeeld zeer gunstig ver¬ 
geleken met een waarde van 10 voor tetrachloorkool- 
stof). De lage oppervlaktespanning van „Arklone” 
geeft dit produkt een uitstekend bevochtigend en door- 
dringingsvermogen, dat nog wordt vergroot door de 
ultrasonore behandeling. Zelfs de meest onbereikbare 
holten en tere onderdelen in volledig geassembleerde 
apparatuur worden zorgvuldig en veilig gereinigd door 
de gecombineerde chemische en mechanische werking 
van „Arklone” en ultrasonore trillingen. „Arklone” 
verdampt gemakkelijk, en omdat het geen stabilisatoren 
bevat, laat het geen schadelijk residu achter. 

Het lage kookpunt (48°C) maakt het bijzonder geschikt 
voor dampontvetting. De meeste thermoplastische 
materialen worden niet aangetast en terugwinning door 
middel van destillatie is eenvoudig. Het oplosmiddel 
wordt telkens opnieuw gedestilleerd om de kwaliteit 
hoog en de kosten laag te houden. 

915 



~ .PLASTIC 
_' LO W COST 

HOMETAXIAL-BASE 
POWERTRANSISTOREN 

2NS034 TO-3 EQV „ y by 
2N5035 voor PC Rrp = 100 Q 

montage 

TA7155 TO-68 EQV fl0 v bJ. 
TA2911 voor PC R ” = HM) Q 

montage BE 

TA7156 TOM EQV v h„ 20- 
TA,.37 voor PC R ”1“ 0 * 

montage BE 1 

Voor levering van halfgeleiders aan particulieren willen wij U verwijzen naarde 

fa. Van Dam, Snellemansstraat 11, Rotterdam. Tel. 010-24 08 12 

INELCO HOLLAND N.V. A. J. ERNSTSTRAAT 801 
AMSTERDAM-Z. TEL. 0 20-42.17.22. 
INELCO S.A. 20-24, RUE DE L’HOPITAL 
BRUSSEL-1. TEL. 02-11.22.20. 



Firato stand 1 

^J^waiiteit 

die men 

hoort en ziet 

m i ra 
4 golf bereiken: 

FM, LG, MG en KG 
(Europaband) 

10 FM- en 6 AM-kringen 
220 V gelijk- en wis¬ 

selspanning. 
^3 W perm. dynamische 

breedbandluidspre- 
ker. 

afm. 425 X 168 
X 155 mm. 

richtprijs f 149,— 

Importeur voor Nederland: 

N.V. HANDELMIJ. RAFENA 
AMSTERDAM, Jac. Obrechtstraat 20 
Tel. (020) 72 73 07 

FODOR. 

De firma Fodor te Rotterdam zal op de Firato expo¬ 
seren met bandrekorder-apparaten van het merk 
AKAI, waarbij vooral het aksent gelegd zal worden op 
het in prijs verlaagde model Akai 1710. Verder wor¬ 
den draagbare radio-apparaten getoond van de merken 
CROWN en REALTONE en auto-radio apparaten 
met drukknop afstemming van het merk PIANOLA. 
Bovendien zullen de nieuwe Alkaline Mangaan- en 
Mercurybatterijen van NOVEL worden geëxposeerd. 

AMROH. 

De firma Amroh te Muiden zal exposeren met de 
nieuwe ”SELBY” HI-FI kombinatie van de befaamde 
luidsprekerfabriek WHARFEDALE. Deze kombinatie 
bestaat uit een F.M.-tuner, een 2 x 20 Watt versterker 
en een stereo-platenspeler van studiokwaliteit. Uiter¬ 
aard wordt de keten gekompleteerd door een stel 
Wharfedale speakers. Er zal gedemonstreerd worden in 
zaal 9. 

Verder exposeert Amroh met een serie getransistori- 
seerde zelf bouwontwerpen, de z.g. UNIPRINTS; met 
nieuwe uitvoeringen van de bekende versterkers PRO¬ 
TON en DEUTERON en met een zeer groot aantal 
komponenten voor de elektronische handel en in¬ 
dustrie. 

SONY. 

Sony zal op de Firato vertegenwoordigd zijn met een 
zeer exclusieve stand, met een eigen TV-studio (home¬ 
video rekorder). Aan de Sony TV-programma’s, die een 
ieder zonder moeilijkheden kan opnemen, zal mede¬ 
werken de hypnotiseur en entertainer David Berglas. 
Brandsteder Electronics N.V., deelt ons verder mee 
dat zij op de komende Firato naast haar serie band- 
rekorders, radio s en TV’s, 4 volledig nieuwe produk- 
ten ten toon zal stellen en wel: 

a. Home-video recorder CV-2100CE, b. 1 Inch TV 
(kleinste ter wereld), c. 1 Inch radio (kleinste ter 
wereld), d. TC-100 cassette-rekorder. 

BASF in WILLSTATT. 

In november 1964, om precies te zijn op de 27e, werd 
in de wat afgelegen plaats Willstatt bij Kehl de eei*ste 
steen gelegd voor de speciale ’Magnetophonband’-fa- 
bnek van het concern BASF. Door een uitgekiende 
planning werd het grote komplex in ruim 1,5 jaar vol¬ 
tooid en op 28 oktober 1966 officieel in bedrijf gesteld. 
Om ook de Nederlandse vakpers een indruk te geven 
van het concern BASF in het algemeen en van de ge- 
luids- en registratiemagneetband produktie in het bij¬ 
zonder, werd door de Nederlandse Basfvertegenwoor- 
diging, de N.V. Color Chemie te Arnhem in de per- 

(vervolg pagina 936) 
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en ontwikkelde een serie -Jk 
draagbare bandrecorders en radio’s m\ 
die op vrijwel geen enkel punt meer * V 
onderdoen voor normale huiskamerapparatuur 

geweldige Crown/Constellatioa onderscheidt zich door de ver doorgevoerde technische perfectie. Een greep uit het zeer uit- 

gebreide programma van Crown. _ — 
A TRF-2200L. 0 CTR-5600. 0 CTR 5050. 0 TRF-2200L. 
(CONSTELLATION). 
Draagbare radio. 16 tran¬ 
sistors met 4 golfbereiken 
(FM/AM/KG/LG) Inge¬ 
bouwde lichtnetadapter 
en "sleep-switch” scha¬ 
kelaar. Zet de schakelaar 
op ”on” en de radio slaat 
na ± 45 min. automatisch 
af. ƒ 298.— 

0 CTR-5600. 
Draagbare bandrecorder. 
Geheel getransistoreerd. 
Capstan aandrijving. 
Bandsnelheden 4.75 en 
9.5 cm/sec. Vermogen: 
1000 mW. Prijs ƒ 275.— 
incl. accessoires. 

CTR 5650. Idem, 
maar met ingebouwde 
lichtnetadapter ƒ 315.— 

Draagbare bandrecorder 
met ingebouwde lichtnet¬ 
adapter. Automatische 
opnamesterkteregeling 
en eenvoudige drukknop- 
bediening. Capstan aan¬ 
drijving. Bandsnelheden 
4.75 en 9.5 cm/sec Vermo¬ 
gen 1000 mW. Prijs ƒ 385,- 
incl. accessoires. 

Bel of schrijf voor uitvoerig documentatie¬ 
materiaal naar: Fodor afd. Radio 
G roenendaal 51 Rotterdam Tel.(010)137310* 
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elektuur september 1967 

Redaktie Bob W van der Horst 

DE JONGE ONDERZOEKERS 

Na een eerste gebrekkige aanloop heeft de VARA 

het toch aangedurfd voor de tweede keer een wed¬ 

strijd in jeugdige vindingrijkheid te organiseren. 

Uit armoede aan deelnemers zijn bij de eerste wed¬ 

strijd nagenoeg alle jonge onderzoekers die een 

bijdrage inzonden ook voor de camera verschenen. 

Maar ook in Amerika is de start van dergelijke 

wedstrijden sober geweest. Thans nemen per jaar 

tienduizenden jongeren of groepen deel en worden 

soms belangrijke wetenschappelijke bijdragen ge¬ 
leverd. 

In Nederland is het echt niet gemakkelijk gemaakt: 

met het nabouwen van een schakeling uit Elek¬ 

tuur heeft men geen kans. Er zal minstens een 

nieuw iets uit de deelnemer zelf moeten komen om 

in aanmerking te komen voor de finale. 

Het aantal onderwerpen is in wezen onbeperkt en 

kan gaan van spraakverbetering bij doven tot 

ouderdomsonderzoek van fossielen, van een on¬ 

derzoek in driedimensionaal zien tot kwaliteits- 

vergelijking van verschillende vloerbedekkingen. 

De een zegt dat de kat zich vermaakt in een sterk 

geladen nylon karpet, terwijl anderen een toestand 

van ”sterk geladen” zijn minder prettig aanvoelen. 

Het filmen (evt. vertraagd) en bestuderen van ge¬ 

beurtenissen die slechts eenmaal plaatsvinden, men 

kan deze zelf rekonstrueren of nabootsen. 

De veiligheid vraagt zeer veel arbeid en zowel in 

het verkeer, als thuis of op de fabriek zijn hon¬ 

derden systemen mogelijk om die veiligheid op te 

voeren. Ook op elektronisch gebied behoeft het 

onderzoek zich niet tot de laboratoria van grote 

fabrieken of instituten te beperken. 

Proefnemingen met fet-transistoren, met de drie 

kleuren rood, groen en blauw van kleurentelevisie 

(het zal beslist moeite kosten om met kleurfilters 

drie foto’s te maken en die met drie lichtbronnen 

tot één kleurenbeeld te reproduceren). Kwaliteits¬ 

onderzoek van goedkope (b.v. dump) halfgeleiders, 

digitale technieken in de huishouding en experi¬ 

menten met magnetisme, warmte, licht, geluid en 

zwaartekracht in samenhang met halfgeleiderscha- 

kelingen, kunnen tot interessante resultaten leiden. 

Het aantal mogelijkheden is onbeperkt, we gaven 

slechts enkele suggesties. Degenen, die mee willen 

doen aan deze wetenschappelijke wedstrijd kunnen 

van de redaktie van Elektuur alle gewenste inlich¬ 

tingen verkrijgen, terwijl ook bij moeilijkheden de 

redaktie zich beschikbaar stelt voor het geven van 
adviezen. 

KLEUREN TV 

IN EUROPA 
Rondom de jaarwisseling zullen vele Europese lan¬ 

den kleurentelevisie-uitzendingen invoeren. 

Daarmee is een nieuwe fase in het televisie tijdperk 

ingeluid, maar vooral technisch gezien wordt er 

een belangrijke stap gezet. 

Elders in dit nummer is het schema van een volle¬ 

dige kleuren-TV-ontvanger opgenomen, dat zo¬ 

danig is getekend, dat op één pagina het ”oude” 

zwart-wit schema en op de er tegenoverliggende 

pagina het aanvullende deel voor de kleurenrepro- 

duktie is afgedrukt. 

Een aanvulling zonder meer is het echter niet. Het 

zwart-wit deel heeft n.1. een belangrijke verbete¬ 

ring ondergaan. Zou bij een gewone ontvanger een 

bandbreedte van vier megahertz nog een redelijk 

beeld geven, voor het kleurensignaal is een nauw¬ 

keurige middenfrekwentkurve noodzakelijk. De 

hoogspanning en de EHT moeten gestabiliseerd 

worden. In het algemeen kan worden gezegd, dat 

elke trap met een grotere mate van stabiliteit, be¬ 

trouwbaarheid en kwaliteit moet worden opgezet. 

De mate van verbetering in kwaliteit is zelfs zo¬ 

danig dat indien dezelfde voorzieningen in een 

zwart-wit ontvanger zouden worden toegepast, de 

prijs van deze apparaten met 30 tot 50 procent 

zou stijgen. De vraag naar onderdelen van hogere 
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VIA DOMEINEN ONTSTANE FUNKTIONEEL 
GEÏNTEGREERDE CIRCUITS. 

Domain Originated Functional Integrated Circuits 
DOFIC) 

door Dr. C. P. Sandbank 
van Standard Telecommunication Laboratories. Ltd. 
Vertaling en bewerking: Ir. Pierre du Congé. 

SAMENVATTING. 

In het volgende artikel wordt een nieuwe methode be¬ 
schreven om komplexe elektronische funkties in één 
enkel kristal samen te vatten, zonder de noodzaak om 
een grote sortering komponenten, zoals transistors, 
weerstanden e.d. te moeten ontwerpen. 
Flet groeperingseffekt (bulkeffekt) in halfgeleiders vindt 
hoofdzakelijk toepassing in de mikrogolftechniek. Hier 
volgen „domeinen” een betrekkelijk kort driftpad of 
worden net niet geheel gevormd. Desalniettemin zijn er 
met de bekende materialen en mechanismen, die veld¬ 
afhankelijke mobiliteiten geven, reeds domeinsnelheden 
van enkele cm/sec tot 107 cm/sec bereikt. Verder zal 
bij een zorgvuldige keuze van het materiaal dit domein¬ 
type over voldoende afstand en in bepaalde tijd zo in 
het kristal bewegen, dat een betrekkelijk komplexe elek¬ 
tronische funktie kan worden verricht, die bijv. te ver¬ 
gelijken is met een snel digitaal circuit. 
In DOFIC legt een domein een bepaalde weg af (het 
driftpad), die lang is in vergelijking met de afmetingen 
van het domein zelf. De statische karakteristiek van de 
funktie is afhankelijk van het variabele elektronische 
profiel, dat op het driftpad is ingeprent. Verder wor- 

Fig. 1. Stroom-tijd-diagram van een ontwerp met 
niet-uniforme cross-sectie. 

F tg. 2. Output van een variabel conductieprofiel 
ontstaan door plaatselijke stootionisatie. 

den deze statische eigenschappen steeds bepaald door de 
domeinbeweging, die op haar beurt weer afhangt van 
de aangelegde voorspanning. De manieren om DOFIC 
analoog of digitaal toe te passen zijn ontelbaar en het 
ontwerp betekent dan ook zonder meer een revolutie 
op het gebied van IC’s (geïntegreerde circuits). 
Het artikel bespreekt verschillende profielvormings- 
methodes van het driftpad en de beheersing van de do¬ 
meinbeweging. Verder worden enkele aspekten van de 
massa en de epitaxiale ontwerpen nader bekeken. 
Alhoewel DOFIC nog laboratoriumwerk is, zijn reeds 
verschillende toepassingsmogelijkheden bestudeerd. 
Koderingen, patroongeneratoren en ADC’s (analoog- 
digitaal-omzetters) worden beschreven-om de konstruk- 
tie en de eigenschappen van DOFIC duidelijk te maken. 

In halfgeleiders met een overgang van ohmse naar 
„hete” elektronen (het Gunneffekt1), is het mogelijk 
om stabiele domeinen met een hoge elektrische veld¬ 
sterkte te laten bewegen over een afstand, die groot 

is t.o.v. de afmetingen van het domein. Hierdoor wordt 
het mogelijk geïntegreerde circuits te maken, die zo¬ 
wel elektronisch als technologisch hun monolithische 
struktuur volkomen benutten. DOFIC is een nieuwe 
klasse van ontwerpen, welke totaal verschilt van het 
oude recept om aktieve en passieve elementen met el¬ 
kaar te verbinden. Doordat een domein een voor dit 
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doel ontwikkeld driftpad passeert, kunnen komplexe 
elektronische funkties worden gerealiseerd. Anders ge¬ 
zegd betekent dit dus, dat de manier waarop een do¬ 
mein een zeker driftpad doorloopt, bepalend is voor 
de elektronische funktie, die het ontwerp kan volbren¬ 
gen. Deze manier van benaderen met „zuiver physische” 
schakelingen lijkt belangrijk voor toekomstige ontwik¬ 
kelingen in de mikro-elektronika. 

De verschillende verschijnselen, die bestudeerd zijn 
geven een heel gamma van domeinsnelheden. Het 
traagst zijn domeinen, die ontstaan door veldafhanke¬ 
lijke „traps”. (snelheden kleiner dan 1 cm/sec). 

Elektron-foton-koppeling kan de domeinsnelheden la¬ 
ten oplopen tot 105 cm/sec, de geluidssnelheid. Het 
overstappen van de „hete” elektronen van de lagere 
geleidingsband naar een hoger gelegen geleidingsband 
(een zgn. parasitaire geleidingsband) kan domeinen in 
GaAs snelheden bezorgen van rond 107 cm/sec. Hier¬ 
bij passeren de elektronen een verboden zone. (inter- 
valley transfer). 

Beschouwen we nu eerst een stuk halfgeleider, waar de 
geïoniseerde donorconcentratie ND en de cross-sectie 
van het driftpad, betreken door het domein, A is, en 
daarna op de tweede plaats een stuk, gekarakteriseerd 
door ND en A'. Er kan dan aangetoond worden, dat 
de verhouding van de domeinstromen in de twee stuk- 
ken van de eerste graad is en wel 
V = Nd.A 
I N'd.A' 

Om dit te kunnen handhaven moest een aantal veron- 
dersteHingen worden gemaakt. De experimenten echter 
hebben deze veronderstellingen gerechtvaardigd, ten¬ 
minste voor laatstgenoemde domeintypes (inter-valley 
transfertype). Dus als een domein een inhomogeen 
driftpad passeert in een ontwerp, dat op een konstante 
spanningsbron is aangesloten, zal iedere verandering 
van het produkt ND.A, het zgn. „conductieprofiel”, als 
een variatie van de momentele stroom door de halfge- 

Fig. 3. DOF IC epit axiale ADC. 

leider kunnen worden waargenomen. Ook kan worden 
aangetoond, dat de voorwaarden voor start- en eind¬ 
punt van een domein eveneens afhankelijk zijn van het 
„conductieprofiel”. 

Men kan een elektronische funktie definiëren door 
twee eigenschappen: 

1. De statische golfvorm-karakteristiek, die een blij¬ 
vend kenmerk van het circuit is, en 

2. de dynamische tijdsafhankelijke karakteristiek, die 
beheerst wordt door de input e.d. 

De statische eigenschappen van een via een domein ont¬ 
stane funktie kan worden bepaald door een variërend 
„conductieprofiel” en de dynamische eigenschappen op 
hun beurt, zoals reeds gezegd, door inputsturing. 

Praktisch wordt het variabele „conductieprofiel” be¬ 
heerst door: 

a. Plaatselijke variatie van de dotering van de half¬ 
geleider. 

b. Variabele cross-sectie van het driftpad. 
c. Belichting van delen van het driftpad. 

d. Plaatselijke stoot-ionisatie van diepliggende donors, 
afhankelijk van zeer hoge domeinvelden. 

e. Beïnvloeding van het elektrische veld door aan het 
driftpad grenzende elektrodes. 

Figuur 1 laat methode b. zien. Voor een stukje, waarin 
de cross-sectie van het driftpad op vier plaatsen ge¬ 
reduceerd is, wordt hier voor drie achtereenvolgende 
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Geprogrammeerde cursus digitale techniek. 

Verschijnt eind september in boekvorm. Prijs f 5.-. 

Bij voorinschrijving vóór 1 oktober f 3.50. Bestellingen op giro nr. 1241100. 

voor een hoorbare clignoteur 

om technische redenen nog niet 

opgenomen (No. 47). Dit zal 

op een later tijdstip geschieden. 

In het schema van de gestabiliseerde 
voeding op blz. 629 uit het juni- 
nummer van Elektuur, is de diode 
30 Volt, 3 A verkeerd om getekend. 
In de FET-voltmeter, schakeling no. 
58, moet de collector van de SL 300 
verbonden worden met de boven¬ 
kant van de pot.meter van 50 kOhm. 

Korrekties 
HALFGELEIDER GIDS 

De FET-FM-tuner heeft het 

nummer 95 meegekregen. 

Uiteraard dient dit nummer 92 

te zijn. 
Verder is bij het schema van de 

Mini-Thunderbird (no. 11) een 

stip weggevallen. De emitters 

van de transistoren dienen ver¬ 

bonden te zijn met de plus van 

de voeding. 

Ten onrechte wordt in de tekst 

van no. 16 gewag gemaakt van 

germanium transistoren. Dit 

moet echter zijn: silicium tran¬ 

sistoren b.v. de BC 108, SL 300 

of 2N3707. Natuurlijk kunnen 

de aangegeven transistoren AC 

182 wel toegepast worden, dan 

dient de batterij van polariteit 

te worden omgekeerd, wat ook 

geldt voor de elko van 500 juV. 

Tenslotte is het tweede schema 
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KTV - INFORMATIE - KTV - INFORMATIE - KTV - INFO 
door Arno M. Bijvoet 

in 22 korte punten samengevat, die hieronder 
volgen, staan de hoofdpunten van het eerste deel 
van onze KTV-informatie. Zijn al deze punten 
voor U bekend, dan kan dit artikel niets nieuws 
voor U brengen. In het ontkennende geval zult 
U er echter zeer veel van opsteken. 

- Licht is elektromagnetische straling. 
- Ons oog is niet voor alle kleuren gelijkgevoelig. 
- Tussen de kleuren onderling bestaat geen 

scherpe scheiding. 

- Een verzadigde kleur is een kleur, bijvoorbeeld 
rood, die niet roder zou kunnen zijn. 

- De luminantie is de helderheid van een vlak, 
gemeten in Stilb. 

- De luminantie wordt door ons oog gewaar¬ 

deerd afhankelijk van de omgevingshelderheid. 
De kleurtint is de kleur waarover we het heb¬ 
ben, maar dan veel gedefinieerder dan rood, 
geel, groen. 

- Met de staafjes uit ons oog zien we helderheid. 
- Met de kegeltjes zien we kleur. 

- Kegeltjes hebben we in drie soorten: r-, g- en 
b-gevoelig. 

- In onze gezichthoeken zien we alles grijs. 
- Als de helderheid gering is, trekken de kegel¬ 

tjes zich terug; we zien dan met de staafjes 
(zwart \vit). 

- Bij KTV wordt additief kleurenmengen toege¬ 
past. 

- Naast drie primaire hoofdkleuren, zijn alle 
andere kleuren komplementaire kleuren. 

- Met een colorimeter kunnen we bijvoorbeeld 
de kleurwaarde meten. 

- Voor de KTV worden speciale primaire kleuren 
gekozen. 

- Voor KTV is er een speciale kleurendriehoek. 
- Het oog ziet geen kleurbegrenzingen. 
- Bij KTV is een betere kleurweergave mogelijk, 

dan momenteel druktechnisch realiseerbaar is. 
- Inplaats van kleurendriehoek werken we ook 

met kleurencirkel. 

- De sektor in deze cirkel geeft kleurtint en 
kleurverzadiging aan. 

- Met de sektoren kunnen we normaal werken 
zoals met alle sektoren. 

Inleiding 

Helaas brengt de kleurentelevisie verkoop ook 
serviceproblemen met zich mee; welke service- 
werkzaamheden komen voor de servicemonteur, 
welke zullen door de fabrikant worden uitge¬ 
voerd. 3 

Er zijn natuurlijk prognoses gemaakt. Zo neemt 
men aan dat plm. 70% van alle klachten door 
de handelaar verholpen zullen worden, terwijl 
de resterende fouten, „de moeilijke gevallen" 
centraal door de servicedienst van de fabrikant 
zullen worden behandeld. 

We behoeven er niet aan te twijfelen, dat 
kleurentelevisie gekompliceerd is. 
Om deze techniek te beheersen is een goede 
kennis van zwart/wit televisie noodzakelijk, 
alsmede van colorimetrie, de zgn. kleurenmeet- 
kunde. 

Uit Amerikaanse vakliteratuur weten we, dat de 
grootste serviceproblemen zeer weinig met de 
kleur hebben uit te staan, maar meestal betrek¬ 
king hebben op slechte zwart/wit kwaliteit via de 
driekleuren beeldbuis. Zijn bijvoorbeeld de drie 
kanonnen niet goed ingesteld, dan zal dit on¬ 
middellijk kenbaar worden aan de beeldkwaliteit 
en wel speciaal bij zwart/wit weergave. 
Alleen voor de instelling van het raster zijn aan 

statische en dynamische konvergentieschakelin- 
gen een 16-tal instelorganen nodig. 

Daarnaast zijn er nog grote problemen als: kleur- 
zuiverheid, juiste stand afbuigeenheid, juiste 
stand kleurzuiverheidsmagneten, demagnetisering 
van het masker, minimaal en maximaal kontrast- 
afregeling bij weergave van zwart/wit beelden, 
luminantiesignaal en chrominantiesignaal om 
over de rest maar te zwijgen. 

Goed nu ziet het er ingewikkeld genoeg uit; 
welke delen zijn identiek aan die in een zwart/ 
wit ontvanger? Eigenlijk alle, als we afzien van de 

matrix (kleurdecoder), convergentieschakelingen 
en instelorganen voor de kleurenbeeldbuis. 
Ook horizontale en vertikale afbuiging geschiedt 
in principe hetzelfde als bij zwart/wit apparaten, 
waarbij we dan evenwel de gestabiliseerde hoog¬ 
spanning voor de beeldbuis en de stromen voor 

de dynamische konvergentiekorrektie alsmede de 
speciale schakeling voor het afbuigvermogen 
buiten beschouwing laten. 

De redaktie van elektuur heeft zich de proble¬ 
men ook gerealiseerd en heeft een kleurentele¬ 
visie informatie samengesteld, waarmee in dit 
firatonummer zal worden aangevangen. Deze in¬ 
formatie hebben wij zo geprobeerd samen te 
stellen, dat deze zo min mogelijke overbodige 
ballast bevat en zo universeel mogelijk is, dus 
niet toegespitst is op bepaalde fabrikaten.' Van 
deze firma's zullen ongetwijfeld eigen instrukties 
verschijnen. 

Wij zijn ervan overtuigd, dat onze informatie Uw 
volle aandacht zal hebben. 
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Om voldoende te weten te komen over kleurentelevisie en 
uiteraard over het oplossen van de daarbij voorkomende 
mogelijke defekten, kunnen we met voorbij gaan aan de 
zen. colorimetrie. , , r , 
De colorimetrie of kleurenmeetkunde heeft veel meer met 
de elektronentechniek of elektrotechniek te maken dan men 
op het eerste gezicht zou verwachten. Wat is namelijk licht. 
Licht is net als bijvoorbeeld geluid een elektromagnetische 
straling. Hebben we bij geluid te maken met een frekwen- 
tiebereik - we nemen hier nu alleen het hoorbare deel - van 
16 tot 16.000 Hz, bij het begrip licht hebben we te maken 
met enorm hoge frekwenties liggende tussen ca. 
380.000.000 MHz. tot 790.000.000 MHz. 
Even ter oriëntatie; de FM-band ligt rond de 100 MHz. In 
het totale frekwentiespektrum gezien, is het deel dat licht 
opeist echter gering. De wetenschap kent een frekwentiebe- 
reik tot 1025 Hz. In volgorde omvat dit frekwentiebereik 
de volgende gebieden: geluid, radio, televisie, infrarood, het 
zichtbare licht, ultraviolet, röntgenstralen en tenslotte gam- 
mastralen en kosmische stralen (fig. H)- .. 
Beperken we ons nu tot het zichtbare licht, dan stellen we 
vast dat deze frekwentieband uit oneindig veel frekwenties 
opeebouwd is. We kunnen dit duidelijk zien, als we een 
regenboog bekijken; hierin zijn alle mogehjke kleuren opge- 
nemen. In feite gebeurt door de fijne regendruppels het¬ 
zelfde als bij lichtbreking in een prisma, hetgeen de tysici 
onder ons wel gerust zal stellen. . 
We weten dat de frekwentie gelijk is aan c/h, waarin h de 
golflengte voorstek en c de lichtsnelheid (3 x 10 m/sec.). 
De golflengte van het licht is zeer klein, zodat we niet meer 
met bijvoorbeeld meters of centimeters kunnen werken, 
maar ons heil moeten zoeken bij een kleinere eenheidl nl. de 
millimikron (mp), die gelijk is aan 10'9 meter (0.000.000.001 
meter), ook wel nanometer genoemd. 
Ook wordt wel met de Angeström gewerkt, een maateenheid 
die 10 x kleiner is, dus 10 A = 1 mp. 
Nu zou het allemaal nogal eenvoudig zijn tot zover, ware 
het niet dat het menselijk oog niet al het zichtbare licht, dat 
zoals boven bleek, uit meerdere kleuren bestaat gelijk waar¬ 
deert. Alhoewel alle spektrale kleuren in dezelfde hoeveel¬ 
heid aanwezig zijn, heeft het oog de indruk, dat de kleuren 
in het geel/groene gebied (530 mp) het helderste zijn, terwijl 
de kleuren aan het ultraviolette en infrarode einde van het 
lichtspektrum voor het oog het donkerste zijn. 
Dit was bekend en we hielden er al rekening mee. Immers 
niemand zal de verlichtingssterkte in een ruimte meten, zon¬ 
der op de Luxmeter die daarvoor nodig is het oogkorrektie- 
filter te zetten. Alleen op deze wijze is het mogehjk om de 
verlichtingssterkte te beoordelen zoals het oog dat doet. Het 
„internationale oog” heeft een gevoeligheidskromme, die er 
als fig. 2 uitziet. De kromme is in 1924 opgesteld, na'me¬ 
ting met behulp van een zeer groot aantal testpersonen 
en wordt internationaal toegepast. Deze kromme vormt een 
belangrijk uitgangspunt bij onze kleurentelevisie informatie. 
TT- _f rek wentiekromme 

435,8 mp spektraal blauw 
546,1 mp spektraal groen 
700,0 mp spektraal rood 

(fig. 1 en 2) kunnen wij zes 

violet 380 - 450 mp 
blauw 450- 490 mp 
groen 490- 550 mp 
geel 550- 590 mp 
oranje 590- 640 mp 
rood 640 - 780 mp 

Er bestaat geen scherpe scheiding tussen deze kleuren in het 
spektrum, ze gaan in elkaar over. 

De kleurverzadiging 

Stellen we ons nu voor, dat we uit het gehele spektrum een 
zeer smal, het smalst denkbare deel, uitnemen. Dit zeer 
smalle frekwentiegebiedje vormt dan de zuiverste kleur die 

verkregen kan worden. Een kleur die volmaakter, kompleter 
is, bestaat niet. We spreken dan van een kleur die 100% 
verzadigd is. Ook wel van verzadigde kleur, waarmee dan 
100% verzadigd bedoeld wordt. Voegt men bij een verza¬ 
digde kleur, neem rood, bijvoorbeeld wit toe, dan wordt de 
verzadigde kleur rood, minder verzadigd. En wel steeds 
der verzadigd, des te meer wit *) men toevoegt. Hiermede 
kan men doorgaan, tot men oneindig veel wit aan het ver¬ 
zadigde rood toegevoerd heeft. We hebben dan zuiver wit 
met kleurverzadiging nul. Haalt men het wit weer weg, dan 
blijft 100% verzadigd rood over. Ons voorbeeld in formule 
omgezet. 
100 % rood + 0 % wit = rood met 100 % kleurverzadiging 
0 % rood + 100 % wit = rood met 0 % kleurverzadiging. 
De kleurverzadiging is dus een maat om aan te geven in 
welke mate een kleur vrij is van wit. Kleuren die niet 100% 
verzadigd zijn, maar speciaal weinig verzadigde kleuren wor¬ 
den pasteltinten genoemd. 

Helderheid of luminantie 

Een bekend begrip, dat we ook uit de yerlichtingskunde 
kennen is de luminantie. Een zeer eenvoudig begrip, dat in 
feite de helderheid van een oppervlak aangeeft; de eenheid 

1 
is de Stilb (Sb) of -- kleinere eenheid, de Apostilb. 

104 x pi 
Interessant is hierbij, dat zich hierbij nog een aspekt voor¬ 
doet dat het vermelden waard is. 
De Luminantie is meetbaar zonder al te veel problemen. 
Maar eigenlijk hebben we er absoluut niets aan. Om een 
voorbeeld te noemen 10 Apostilb is slechts 10 Apostilb als 
je het waardeert als 10 Apostilb. 

Deze luminantie geprojekteerd tegen een donkere achter¬ 
grond is heel wat anders, dan dezelfde helderheid tegen een 
zeer lichte achtergrond. Hier komt namelijk een fysiologi¬ 
sche faktor naar voren, die met het menselijk oog te maken 
heeft. Wij komen hier nog op terug, maar interessant is, om 
twee vellen papier van dezelfde bloknote vol te schrijven. Het 
ene vel met een blauw schrijvende balpoint, het andere vel 
met een zwart schrijvende. Het met de zwarte kogelschrij- 
ver bewerkte vel lijkt in grotere mate donker dan het an¬ 
dere, is het echter niet. Ook zal het opvallen dat straat¬ 
verlichting bij een zeer donkere nacht storend, zelfs ver¬ 
blindend kan werken terwijl onder normale omstandigheden 
de verlichting goed is. 

De kleurtint 

Hiermede wordt de eigenschap van een kleurindruk bedoeld, 
om een bepaalde kleurindruk bij ons op te roepen. Dus bijv. 
rood, groen blauw, maar ook elke andere kleur uit het 
spektrum. Dit zijn er enorm veel, vraagt U dat maar eens 
aan een schilder, of vraag hem zijn uitgebreide kleuren- 
staaltjes kollektie eens te tonen. 

Waarom we kleuren kunnen zien 

Achter de pupil van ons oog bevindt zich een lens, die een 
op zijn kop staand gekleurd beeld op het netvlies werpt. 
Op het netvlies liggen ca. 100 miljoen zgn. staafjes en ca. 
10 miljoen kegeltjes. Helemaal zeker is men van deze aan¬ 
tallen niet, omdat door andere deskundigen 125 miljoen 
resp. 6,5 miljoen aangegeven wordt. Kegeltjes en staafjes 
worden door ca. 1 miljoen zenuwvezels met de hersenen 
verbonden. Van de staafjes is er maar één soort. Van de 

*) Wit is een „ruis” over het gehele zichtbare frekwentie- 
gebied, d.w.z. dat alle kleurpapillen van het petolies in ge¬ 
lijke mate geprikkeld worden. 
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kegeltjes zijn er echter drie soorten. Het grootste deel van 

de kegeltjes is groengevoelig, de rest is voor de helft rood- 
en blauwgevoelig. 

De alleen helderheidsgevoelige staafjes zijn over het gehele 

netvlies verdeeld, terwijl de kleurgevoelige kegeltjes hoofd¬ 

zakelijk in het midden liggen. Daarom zien we objekten in 

de uiterste hoek van ons gezichtsveld slechts grijs gekleurd. 

Bij geringe helderheid trekken de kegeltjes zich terug en 

treden de staafjes naar voren. In de schemering zien we ge¬ 

kleurde voorwerpen dan ook niet, of slechts in geringe mate 

gekleurd. Slechts als de helderheid groot genoeg is, kunnen 

we goed kleuren onderscheiden. De ooggevoeligheid voor de 

afzonderlijke kleuren van het spektrum werd reeds aange¬ 
stipt (fig. 2). 

Geheel kleurenblinde personen komen bijna niet voor, maar 

van gedeeltelijk kleurenblinde personen (ca. 2 % van de 

mensen, daarvan slechts 1,5 % vrouwen) zien ca. de helft 

geen rood, de andere helft geen groen; slechts zeer weinig 

mensen zien geen blauw. Bij kleurenblinden ontbreekt meest¬ 

al een soort kegeltjes geheel of is het aanwezige aantal te 

gering. Geel wordt zowel door de groene als de roodgevoe- 
lige kegeltjes gezien. 

Voor het oog kan men dezelfde kleurindruk verkrijgen, 

door uit wit licht (dat alle spektrale kleuren bevat) afzon¬ 

derlijk rood en groen uit te filteren en met een spiegelstelsel 

weer samen dezelfde helderheidsindruk te maken als de kleur 

geel alléén. (100 = 50 + 50). Deze methode van kleuren- 

mengen noemt men additieve menging, omdat de kleuren in 

feite opgeteld worden (Eng.: addition; Duits: addieren). 

E)e andere methode, waarmee we echter bij de kleurentele¬ 

visie niets te maken hebben, of het moet voor het schilde¬ 

ren van de kast zijn, is de subtraktieve menging, dat bijvoor¬ 

beeld de schilder toepast. Hij voegt diverse kleuren bij el¬ 

kaar, om die kleur te krijgen, die de cliënt wil hebben. 

(Eng.: subtraction, Duits: subtraktiv.). 

Laten we de subtraktieve menging dus maar vergeten; we 

hebben onze handen al vol aan de additieve kleurenmenging. 

Driekleurentheorie 

Spoedig nadat de wetenschap er achter was gekomen, dat het 

oog drie soorten kleurgevoelige kegeltjes bevat, werd de drie¬ 

kleurentheorie ontwikkeld. Nu nog altijd de basis voor kleu¬ 

renfotografie, kleurendruk en nu ook kleurentelevisie. Vol¬ 

gens deze theorie kan men bijna iedere zichtbare kleur uit 

drie primaire kleuren opbouwen. De eis daarbij is, dat geen 

van de drie primaire kleuren uit de twee andere primaire 

kleuren samengesteld kan worden. Aan deze eis voldoen de 
primaire kleuren: 

rood — 700 mp 

groen = 546,1 mp 

blauw = 435,8 mp 

Deze drie kleuren worden daarom internationaal gezien als 

standaard (ijk-) kleuren. Met behulp van tekening drie be¬ 

kijken we de additieve kleurenmenging. Stellen we ons voor 

drie schijnwerpers met de kleuren rood, groen en blauw, die 

lichtvlekken op een licht vlak werpen, die elkaar ten dele 

overlappen. Wit ontstaat in het midden, door additieve men¬ 

ging van R + G + B;R + G maakt geel; R + B maakt 

paars en G + B maakt cyaan (turqoise). 

primair komplementair 
rood cyaan  * groen + blauw 

groen paars   #> blauw + rood 

blauw geel ► rood -f- groen 

De uit de primaire kleuren verkregen nieuwe kleuren noemt 

men komplementaire kleuren. Ook andere kleuren kunnen 

we met deze mengmethode krijgen, nl. door twee van de 

primaire kleuren te mengen in een bepaalde intensiteitsver- 
houding. 

Hiervoor hebben we al verklaard, hoe we een verzadigde 

kleur minder verzadigd kunnen maken, zonder de kleurtint 

te veranderen. Aan de verzadigde kleur moet dan wit toe¬ 

gevoegd worden. Wit kunnen we maken door menging van 

gelijke delen van de primaire kleuren. Het betekent echter, 
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1. Verdeling van het spektrum, met onderverdeling 
van het zichtbare licht, in de kleuren van het kleuren- 
spektrum. 

2. Ooggevoeligheidskromme. 

3. Additief mengen van de drie hoofdkleuren rood, 
groen en blauw. Hierbij ontstaan de komplementaire 
kleuren geel, cyaan en paars, terwijl in het midden 
tvit ontstaat. 
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rood= 700 mn 
groen = 5-46,1 mn 

blauws 435,8 mn 

4. Kleurenmengkromme voor de hoofdkleuren met 
navolgende golflengten: 3 — 700,0 m^, g 346,1 
mjjL en h = 433,8 ni/x. 

dat men dan aan een kleur, ontstaan uit twee primaire kleu¬ 

ren nog de derde moet toevoegen. Drie gelijke hoeveelheden 

primaire kleur geven wit, dat de overblijvende kleurdelen 

minder verzadigt. Het resultaat is een pasteltint. 

Nu, dit is dan eigenlijk kleurentelevisie. Het enige dat in de 

studio gedaan moet worden, is de drie primaire kleuren, 

waaruit het signaal opgebouwd is, in de juiste intensiteits- 

vcrhouding uit te filteren. Met drie filters, met de juiste 

filter-karakteristiek is dat te realiseren. Ieder filter zit voor 

een andere kamera, d.w.z. de televisiekamera met het groen- 

filter geeft een signaal af, dat met het groen aandeel over¬ 

eenkomt; een tweede kamera (met kleurfilter) zorgt voor 

een signaal dat met het blauw aandeel overeenkomt enz. 

Een televisieontvanger moet het kleurenbeeld uit afzonder¬ 

lijke rode, groene en blauwe beelden additief mengen. Om 

nu gelijkenis te krijgen met het originele beeld, moeten de 

drie beelden elkaar precies bedekken en in iedere beeldpunt 

een zeer bepaalde helderheid t.o.v. elkaar hebben. Moet de 

kleurenontvanger een zwart-wit beeld weergeven, dan is het 

noodzakelijk dat de drie kleurige afzonderlijkheden de ge¬ 

lijke helderheid hebben. Slechts dan wordt door additieve 

menging de kleur wit verkregen. 
Er zijn metingen uitgevoerd, om na te gaan, in welke inten¬ 

siteit de drie primaire kleuren samengevoegd moeten worden 

om een kleur uit het spektrum te maken. De meting voert 

men uit met een zgn. colorimeter, in principe een eenvou¬ 

dig instrument, dat zeer eenvoudig werkt en waarbij door 

optische vergelijking, de juiste mengverhouding RGB wordt 

bepaald. 
Men kan deze meting natuurlijk voor het gehele frekwen- 

tiegebied uitvoeren en het resultaat in een grafiek vastleg¬ 

gen. In fig. 4 is een dergelijke grafiek te zien. Als primaire 

kleuren werden genolmen: blauw 435,8 mp, groen 546,1 mp 

en rood 700 mp. Om de grafiek juist te waarderen moeten 

we erop letten, dat we niet denken, dat de top van de rode 

grafiek ook de golflengte van het toegepaste rood aangeeft. 

Deze top betekent slechts, dat men het meeste rood (naast 

groen) met een golflengte van 700 mp moet toevoegen om 

een kleurtint te maken, die overeenkomt met een spektrale 

kleur met een golflengte van 600 mp. De kleurtint van 

600 mp is geel (fig. 1 en 2). Met 0,075 kleurwaarde groen 

(546,1 mp) en met 0,35 kleurwaarde rood (700 mp) kan men 

deze kleur geel mengen. 
Kleuren in het gebied tussen ca. 445 mp en 550 mp, (fig. 1 

en 2) dus het groene bereik, zijn door menging van deze 

drie primaire kleuren niet 100 % overeenkomend te krijgen. 

Laten we maar eens proberen een kleur van 500 mp te 

mengen. Met 0,07 eenheden blauw, 0,09 eenheden groen en 

— 0,08 eenheden rood zijn we er. Alleen hoe komen we 

aan — 0,08 eenheden rood. Het — teken betekent, dat het 

niet mogelijk is deze spektrale kleuren eksakt te maken. 

Natuurlijk kunnen we hem niet aan de als voorbeeld staan¬ 

de kleur toevoegen, maar ook niet van de gemengde kleur 

aftrekken. 
Desondanks wordt deze grafiek sinds 1931 toegepast en ook 

zo lang we aan kleurentelevisie denken wordt ermee ge¬ 

werkt. Wel zijn er kleine veranderingen aangepast die eigen¬ 

lijk geen groot verschil maken. Alleen heeft men iets an¬ 

dere primaire kleuren gekozen, omdat men natuurlijk reke¬ 

ning moet houden met de sulfiden, die ter beschikking staan, 

om op de beeldbuis gebracht te worden. 

rood 610 mp (was 700 mp) 

groen 535 mp (was 546,1 mp) 

blauw 470 mp (was 435,8 mp) 

Vanzelfsprekend komt de kleurenmengkarakteristiek (fig. 4) 

er met deze golflengten anders uit te zien. Nu komt bij dit 

alles ook nog, dat we eigenlijk niet kunnen werken met 

een negatieve kleur (—). 
Bovendien moet men voor iedere nieuwe primaire kleur ook 

een nieuwe karakteristiek maken. Door de CIE (Commis- 

sion Internationale d’Eclarage) is daarom een nieuwe gra¬ 

fiek gemaakt en die is volmaakt, zonder problemen kan er 

mee worden gewerkt. Het is echter wel zo en dat moeten 

we ons goed realiseren, we hebben hier niet meer met reële 

kleuren te maken, maar met imaginaire. Langs fysische weg 

zijn de kleuren niet te rekonstrueren; zowel uit het spek¬ 

trum filtreren, als met kleurenfilters en additief mengen is 

onmogelijk. Het zijn zuiver „rekenkundige kleuren”. Daar¬ 

om is er verband tussen deze rekenkundige kleuren en de 

kleuren van de grafiek van fig. 4. Omdat we dus ook niet 

met de klassieke primaire kleuren rood, groen en blauw te 

maken hebben, zijn er nieuwe kleurkoderingen tot stand ge¬ 

komen, nl. X, Y en Z, terwijl x, y en z gebruikt worden, 

als we het hebben over gelijke spektrale energie. 

Door het verband met de vroegere karakteristiek, heeft men 

natuurlijk ook naar een mathematisch verband gezocht tus¬ 

sen de twee grafieken. 

Deze zijn zeer eenvoudig: 

X = 2,769 R + 1,7518 G + 1,13 B 

Y = 1,00 R + 4,5907 G + 0,0601 B 

Z = 0,00 R + 0,0565 G + 5,5943 B 

Voor het gebied van 400 — 700 mp zijn de normspektraal- 

waarden in fig. 5 getekend, y komt overeen met de kromme 

van fig. 2. De helderheidsverhoudingen voor deze genorma- 

3. C.I.E.-normkromme, ter verkrijging van de spek¬ 
trale kleuren. 
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liseerde spektrale waarden is als volgt x : y : z = Ö : 1 : 0, 

d.w.z. dat de helderheid evenredig is met kromme y, krom¬ 

me x en z hebben geen invloed op de helderheid. Verderop 

in onze informatie zullen we ongetwijfeld nog op deze 

normspektraalwaarden terugkomen, ook omdat de keus er¬ 

van zeer gelukkig is. Immers zenden we helderheidssignaal 

en kleursoortsignaal gescheiden uit, en dat nu gaat zeer goed. 

Kleurendriehoek 

Ook grafiek 5 heeft helaas weer bepaalde begrenzingen; ze 

geldt namelijk alleen, van verzadigde spektrale kleuren. Óm¬ 

dat hierin niets uitkomt over minder verzadigde kleuren, 

is een zgn. kleurendriehoek ingevoerd (fig. 6). Met een heel 

eenvoudig rekensommetje komen we van fig. 5 bij fig. 6: 

x= - ; y = - ; z = _ 
x + y + z x + y + z x + y + z 

Dit zijn de formules die het verband tussen de normaal- 

spektraalwaarden en de kleurendriehoek aangeven. We weten 

al, dat de vorm van x + y + z — 1 is, zodat we als we 

even aan onze schooljaren denken genoeg hebben aan de 

mengcoördinaten x en y. Coördinaat z kan dus eenvoudig 

berekend worden. Nemen we de blauwe kleur met een golf¬ 

lengte 480 mp, dan stellen we met fig. 5 vast, dat de drie 

coördinaten de volgende waarden hebben: 
X == 0,1, y = 0,15 en z = 0,78 

Nu rekenen we uit 

x 0,1 

x = - = ---- = 0,097 
x + y + z 0,1 + 0,15 + 0,78 

y wordt dan 0,146 en z - 0,757. 

Als we nu in fig. 6 de kleurendriehoek op de y-as, bij 

y = 0,146 een horizontale lijn trekken, naar rechts, en van 

x — 0,097 een vertikale lijn naar boven, dan vinden we een 

snijpunt, dat in de kleurendriehoek ligt en wel precies bij 

480 mp. Als we nu alles uitrekenen, voor alle spektrale kleu¬ 

ren en deze op horizontale (x) en vertikale (y) as uitzetten, 

dan vinden we in het snijpunt, een punt van de hoefijzer¬ 

vormige gebogen lijn (fig. 6), de lijn der spektrale en pur¬ 
perkleuren. 

De rechte onderste begrenzingslijn heet purperlijn, omdat 

hierop die niet in het zonnenspektrum voorkomende, maar 

volledig verzadigde purperen kleuren liggen. Men kan deze 

kleuren ook met x en y coördinaten vastleggen, maar in de 

driehoek kan niet aangegeven worden welke golflengte bij 

de betreffende purperlijn hoort. Wat men wel kan doen is 

het volgende. Een negatieve golflengte aangeven. Hierbij 

wordt dan de golflengte genomen van de er tegenover lig¬ 

gende spektrale kleur. Tekent men dit, dan trekt men van 

de purperlijn, door het witpunt W een lijn, die dan de hoef¬ 

ijzervormige lijn snijdt. De golflengte wordt afgelezen en 

met een = teken ervoor op de purperlijn geplaatst. 

Het witpunt is het punt met de coördinaten 0,333 en 0,333; 

de kleurverzadiging is hier 0 en wordt naar buiten toe steeds 

groter. In dit gebied worden deze bijna geheel onverzadigde 

kleuren vaak aangegeven in graden Kei vin; men bedoelt 

hiermee, dat men te maken heeft met dezelfde kleur, als een 

tot de genoemde temperatuur verhitte Wolframdraad. Bij¬ 

voorbeeld is 6500° K een van de voorkomende kleuren dag¬ 

licht, dat kan verschillen, afhankelijk van het wolkendek. 

kleuren die bij kleurentelevisie bereikbaar zijn, als¬ 
mede ingetekende elipsen van kleuren die men van 
elkaar onderscheiden kan. 

Kif ircndriehoek, met de kromme der spectraal zuivere 
kleuren igolllengten in nanometers) en het kleurpunt van zg. 
stam uardwit C (kleurcoördinaten x = 0,310, y = 0,316). /?, G 

en ö zijn de voor kleurentelevisie gekozen grondkleuren. 
^Door de additieve menging in de beeldbuis kunnen — als de 

drie gebruikte fosforen deze 
kleuren leveren — alle kleuren 
worden verwezenlijkt waarvan 
het kleurpunt (binnen of op de 
driehoek RGB ligt. binnen de 
gestippelde contour liggen de in 

\560 de natuur voorkomende reflexie- 
kleuren en de reflexiekleuren van 
alle bekende verfstoffen en druk¬ 
inkten 

0 

6b. Als 6a, echter met golflengteaanduiding en con¬ 
tour van reflektrikleuren uit natuur en druktechniek. 

We hebben het al over komplementaire kleuren gehad; met 

behulp van de kleurendriehoek kunnen we heel eenvoudig, 

door slechts een lijn door het witpunt, dat ook wel referen¬ 

tiepunt genoemd wordt, te trekken deze kleur en/of kom¬ 

plementaire kleur vinden. Duidelijk is natuurlijk, dat de 

som van komplementaire- en echte kleur, wit is, en in het 

referentiepunt ligt. Voor de primaire kleuren rood 610 mp, 

groen 535 mp en blauw 470 mp liggen de coördinaten als 
volgt: 

rood x — 0,14 y — 0,08 

groen x = 0,21 y — 0,71 

blauw x = 0,67 y = 0,33 

In de hoefijzervorm is de driehoek, die met behulp van deze 

zes coördinaten gemaakt kan worden eveneens getekend. 

Binnen het oppervlak van deze driehoek zijn nu alle meng- 
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7. Kleurencirkel waarmede het mogelijk is, zowel 
kleurtint als kleurverzadiging vast te leggen. 

kleuren aanwezig, die bij kleurentelevisie „gemaakt kunnen 

worden. Alle kleuren die binnen de kleurendriehoek, maar 

buiten de driehoek die door de coördinaten van R, G en B 

gevormd wordt, liggen zijn op het KTV-scherm niet pro- 

duceerbaar. 
Dat lijkt zeer teleurstellend, hoe kunnen we dan met deze 

tekortkomingen toch een goed kleurenbeeld maken? 

We behoeven ons geen zorgen te maken wat dat betreft, 

omdat ons oog gelukkig nogal wat tekortkomingen heeft, 

die ons hierbij goed te pas komen. Het oog is nl. niet alleen 

voor diverse kleuren verschillend gevoelig, maar kan boven¬ 

dien de begrenzing van een kleur ook niet zien. 
Dit betekent dus, dat het oog hele delen uit de kleuren¬ 

driehoek slechts ziet als één kleur, en ook onmiddellijk 

naast elkaar liggende kleuren „samen voegt” en als één kleur 

ziet. 
Alhoewel we ons dat niet realiseren, kennen we dit effekt 

al van zwart/wit televisie. Daar hebben we een beeldbuis, 

die voorzien is van gelijkmatig door elkaar gemengde en 

over het beeldoppervlak verdeelde gele- en blauwoplichten- 

de fosforen. Twee gelijktijdige oplichtende komplementaire 

kleuren geven hier het witte licht. Trekt U maar een lijn, 

en U ziet dat het inderdaad klopt. Hoe verder de afstand 

op deze lijn van het witpunt naar links of naar rechts, des 

te groter is de kleurverzadiging (van de betreffende kleur). 

Ook hier zijn weer proefnemingen gedaan met een zeer 

groot aantal proefpersonen, waarbij werd vastgesteld, dat 

alle vlakken in de kleurendriehoek die dezelfde kleurindruk 

maken, t.o.v. elkaar begrensd zijn. In de kleurendriehoek 

zijn deze vlakken getekend en U ziet dat de elipsvormige 

vlakken totaal verschillend van grootte zijn. In het groene 

gebied zien we naar verhouding weinig; in het purperen ge¬ 

bied daarentegen zeer veel kleurgebiedjes. Uit het boven¬ 

staande volgt dus wel, dat het niet zo belangrijk is, dat de 

drie primaire kleuren niet het gehele kleurenspektrum om¬ 

vatten, maar ze moeten dat gebied omvatten, dat veel elip- 

sen bevat. Aan deze eisen wordt absoluut voldaan en dat 

betekent tevens, dat de primaire kleuren die voor KTV 

worden toegepast een werkelijk goede kleurenweergave ga¬ 

randeren. Bovendien is de kleurweergave, met deze drie spek- 

trale kleuren ondanks de beperkingen, beter dan de aller¬ 

beste afbeelding die met de huidige druktechniek realiseer¬ 

baar is. En dat zegt toch enorm veel, want het betekent 

tevens, dat de allerbeste gedrukte weergave van een beeld 

van de KTV, in werkelijkheid ten allen tijde beter is. Beter 

dan met filmen of schilderen ooit bereikt kan worden zelfs. 

Doen we nog even een pas terug en denken er nog even aan, 

dat we vermeld hebben, dat de lijn die door het witpunt 

gaat en kleur en komplementaire kleur verbindt ook iets te 

zeggen heeft over de verzadiging. We stelden immers vast, 

dat de lengte van de lijn van witpunt tot de kleur resp. kom¬ 

plementaire kleur de maat is voor de kleurverzadiging. 

Vatten we het deel links van het witpunt op als een wijzer 

en het deel rechts ervan eveneens als wijzer, dan kunnen we 

de volgende feiten vaststellen: 
1. de richting (of de hoek) van de wijzer geeft de kleurtint 

aan (groen, paars, oranje). 
2. de lengte van de wijzer geeft de mate van kleurverzadi¬ 

ging aan. 
Met deze wetenschap, kunnen we nu een nog beter hanteer¬ 

bare grafische voorstelling, of beter een vektordiagram op¬ 

stellen, dat in de praktijk ook gebruikt wordt, temeer om¬ 

dat het vektoroscillogram dat men kan maken met een spe¬ 

ciale oscilloscoop hiermee een grote overeenkomst ver¬ 

toont. We doelen hier op de kleurencirkel, waarin alle kleu¬ 

ren van het spektrum langs de omtrek zijn getekend. In het 

middelpunt, het witpunt, laten we een wijzer ronddraaien, 

zodat hij alle kleuren aangeeft. De lengte geeft de verzadi¬ 

ging aan en de stand de kleur(tint) (fig. 7). Voeren we nu 

twee assen, die loodrecht op elkaar staan, dan wordt een 

rechthoek gevormd, waarvan de resultante een kleur vormt. 

Zo kunnen met de zijden a en b de kleurtint (wijzerstand) 

en de verzadiging (wijzerlengte) voorgesteld worden. 

a 

kleurtint (wijzerstand) tg a =— 

verzadiging (wijzerlengte) z — ]/ a2 + b2 

We zien hier, dat door het ingevoerde coördinatensysteem 

de kleurinfcrmatie vastgelegd kan worden. De kleurwijzer 

kan natuurlijk in iedere stand in één van de 4 kwadranten 

komen te staan, en iedere lengte hebben. Ook kan men, het 

spreekt eigenlijk voor zichzelf, met de kleurencirkel ook de 

resultante bepalen van twee kleurenwijzers, om na te gaan 

welke kleur men als resultante van additief mengen van 2 

of 3 kleuren waarneemt. 

Dat waren dan de kleuren en alle problemen die er mee 

samen hangen. Voor hen die het taaie kost vonden als 

troost, dat u er in de praktijk nauwelijks mee in aanraking 

zult komen en coördinaten, golflengten, verzadiging of iets 

dergelijks niet zult behoeven uit te rekenen. Dat probleem 

is en blijft bij de beeldbuis- en KTV-toestellenfabrikant. 

DE JONGE ONDERZOEKERS 

betrouwbaarheid, grotere stabiliteit bij wisselende 

temperatuur of spanning, die aanvankelijk gold 

voor industrieële apparatuur, geldt nu ook voor 

apparatuur van huishoudelijke aard. 

De binnen enkele jaren hoogstwaarschijnlijk toe¬ 

gepaste geïntegreerde schakelingen zullen ook een 

verbetering teweeg brengen in andere apparaten 

zoals zwart-wit T.V.-toestellen, radio-a'pparaten 

enz., omdat dan de toepassing van deze betere 

schakelingen en onderdelen goedkoper zal zijn dan 

de toepassing van weliswaar vrij goedkope, maar 

toch speciale onderdelen. 

Zo goed als de ruimtevaart- en de computertech¬ 

niek de noodzaak van de toepassing van kwali- 

teitsonderdelen mogelijk maakten, zo zal ook 

kleurentelevisie zijn invloed in andere sektoren 

doen gelden. 
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KLANKVORMING 

BIJ 

ELEKTRONISCHE 

ORGELS 

De heer G. Slot is een van de belangrijkste Elek- 
tro-akoestische experts in Nederland en Europa 
en is werkzaam bij Philips Eindhoven. 
In dit artikel beoordeelt hij de mogelijkheden 
van klankvorming in elektronische orgels, waarbij 
hij tot de slotkonklusie komt, dat de ideale klank¬ 
vorming ontstaat met frekwentiefilters, een zaag¬ 
tand golfvorm en een reeks klankfilters, die de 
harmonischen uit de komplexe golfvorm verzwak¬ 
ken of „versterken". In zijn artikel keurt de heer 
G. Slot in principe vele orgels af, vooral die niets 
meer aan de filtersektie afleveren dan een blok- 
spanning. 

Elke toon opgewekt door onverschil¬ 
lig welk muziekinstrument, bestaat 
uit een grondtoon plus een aantal 
boventonen, die met de grondtoon in 
harmonisch verband staan, d.w.z. de 
frequenties van de boventonen zijn 
gehele veelvouden van de grondtoon. 
Deze stelling is wellicht in zijn alge¬ 
meenheid niet geheel juist, omdat in 
de elektronische muziek wel eens 
klanken worden gebruikt die niet aan 
het vorenstaande voldoen, terwijl 
ook bij bepaalde muziekinstrumenten 
het harmonische verband tussen 
grondtoon en boventonen in het al¬ 
gemeen muzikaal wel juist is, doch 
strikt wiskundig niet. Dit is een ver¬ 
schijnsel dat bij electronische orgels 
niet hoeft op te treden. Daardoor 
kan een klein karakterverschil tus¬ 
sen „electronische” en „mechanische” 
klank ontstaan, waarop wij hier niet 
zullen ingaan. 

Bij een mechanisch muziekinstru¬ 
ment, en hiermee bedoel ik instru¬ 
menten waarbij de klank opgewekt 
wordt door de trilling van het een 
of andere materiaal, of dit nu staal, 
hout of een luchtkolom is, ontstaan 
de grondtoon en de boventoon ge¬ 
lijktijdig. Door de afmetingen van 
het trillende element te variëren, 
zowel als door wijzigingen in klank¬ 
bodems en resonatoren, kan men de 
verhouding in sterkte tussen grond¬ 
toon en boventonen wijzigen, doch 
hierbij wordt niets afgedaan aan het 
feit dat grondtoon en boventoon ge¬ 
lijktijdig en op dezelfde plaats ont¬ 
staan. 

Synthese of analyse 

Een dergelijke gebondenheid bestaat 
niet voor klanken die men langs 
electronische weg wil opwekken. 

Hiervoor bestaan in principe twee 
mogelijkheden, namelijk die door 
klanksynthese en klankanalyse. Syn¬ 
these betekent niet „namaak”, maar 
betekent het maken van ,iets’ door de 
bewuste en gecontroleerde samen¬ 
voeging van een aantal grondstoffen. 
In het geval van klanksynthese wor¬ 
den dus ergens de grondstoffen, de 
bouwstenen, van de complexe toon, 
afzonderlijk opgewekt en dan later 
samengevoegd. Men heeft in het ge¬ 
val van het electronische orgel dus 
een grondtoongenerator, een genera¬ 
tor voor de tweede harmonische, 
voor de derde harmonische enz. en 
de uitgangssignalen van al deze gene¬ 
ratoren worden samengevoegd. Door 
de hoeveelheid van elk deelsignaal 
zorgvuldig te doseren kan men de 
toon de gewenste kleur geven. 
De methode van klankanalyse staat 
dichter bij die van het mechanische 
instrument. Hierbij gaat men uit van 
een complexe toon, dus een mengsel 
van grondtoon en boventonen, waar¬ 
bij men door electrische filters de 
verhouding tussen de verschillende 
deeltonen onderling zo beïnvloedt 
dat een aangename klank wordt ver¬ 
kregen. In feite zijn bij een electro- 
nisch orgel de twee functies, klank- 
opwekking en klankvorming, duide¬ 
lijker gescheiden dan bij een mecha¬ 
nisch muziekinstrument en zijn uit¬ 
eindelijk de mogelijkheden daardoor 
groter. Ik schreef zeer nadrukkelijk 
„Uiteindelijk”, omdat ik er mij vol¬ 
komen van bewust ben dat het elec¬ 
tronische muziekinstrument nog pas 
aan het begin van zijn muzikale ont¬ 
wikkeling staat. Daarmee bedoel ik 
dat de electronische orgels die wij nu 
hebben, overeenstemmen met onze 
huidige muzikale smaak en gewoon¬ 
ten, doch deze kunnen en zullen zich 
in de komende decennia ongetwijfeld 

wijzigen en dan zal het aan de elec¬ 
tronische instrumenten voorbehou¬ 
den zijn om deze wijzigingen te vol¬ 
gen, zowel als voor te gaan, daar 
waar de mechanische muziekinstru¬ 
menten niet meer de mogelijkheden 
bieden. 

Bij het ontwerpen van een electro- 
nisch muziekinstrument zal men al¬ 
lereerst moeten besluiten of men de 
klanken via de methode van syn¬ 
these of analyse opwekt. Een derge¬ 
lijk besluit kan pas worden genomen, 
als men vastgesteld heeft wat men 
gaat maken: een instrument waarvan 
de toonhoogte continu kan worden 
gevarieerd (zoals bij een viool) of 
waarvan dit alleen in stappen kan, 
zoals bij een piano. Het electronische 
orgel is van de laatstgenoemde klasse. 

De invloed van de toonschaal 

Hiermee zijn wij onbewust op een 
zeer moeilijk terrein gekomen. Het is 
logisch om te zeggen dat de toetsen 
moeten corresponderen met de toon¬ 
schaal C, D, E, F, G, A, B, om ons 
maar even tot de witte toetsen te be¬ 
perken. De moeilijkheden beginnen 
pas als wij gaan vaststellen welke 
frequenties met elke toon verbonden 
zijn, d.w.z. wij moeten kiezen welke 
toonschaal wij willen volgen. Zolang 
wij een instrument hebben dat'alleen 
solo wordt bespeeld, en waarop maar 
één toon gelijktijdig kan klinken, is 
dit probleem niet zo groot. Gezorgd 
moet dan worden dat de afstanden 
tussen de verschillende tonen dus¬ 
danig zijn dat hiermee een melodie 
goed tot uiting kan worden gebracht. 
Het wordt echter veel ingewikkelder 
bij instrumenten waarop samenklan¬ 
ken kunnen worden gespeeld en die 
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ook samen met andere instrumenten *| 

kunnen worden gespeeld. 

Zodra twee klanken gelijktijdig klin¬ 
ken, kunnen zij harmoniëren of dis- 
harmoniëren. Het samenspel kan 
„goed” of „vals” klinken. Het blijkt 
dat het menselijk gehoor samenklan¬ 
ken aangenaam vindt, als de frequen¬ 
ties van de samenklinkende tonen 
zich verhouden als betrekkelijk 
kleine hele getallen, dus de samen¬ 
klank 1 : 1 (unison) is natuurlijk 
goed, doch ook de samenklanken 

2 : 1 (octaaf), 3 : 2 (kwint), 4 : 3 

(kwart), 5 : 4 (grote terts), 6 : 5 

(kleine terts), 5 : 3 (grote sext), 8 : 5 
(kleine sext)» 15 : 8 (grote septiem) 
en 9 : 5 (kleine septiem) klinken 
over het algemeen goed. Het opval¬ 
lende is dat het octaaf zo goed samen¬ 
gaat met de grondtoon, dat men 
als men naar muziek luistert of 
muziek maakt, er zich nauwelijks van 
bewust is dat de hogere toon een 
andere is dan de grondtoon. Zo sterk 
zijn deze twee verwant, en ook de 
kwint is zo „natuurlijk” dat zelfs 
straatzangers (waar zijn deze ge¬ 
bleven, voor zover zij niet in de 
studio werken?), als ze niet in unison 
zingen, in de verhouding van een 
kwint concerteren. 

De verhoudingswaarden die wij hier 
hebben gegeven, zijn absoluut, d.w.z. 
er mag hier niet, of althans slechts 
weinig van worden afgeweken. Doet 
men het toch, dan gaat de samen¬ 
klank rauw en vals klinken. Dit 
wordt bepaald door de frequentie 
van de verschiltoon tussen de beide 
klanken. Om een voorbeeld te nemen 
van de kwint, als de beide tonen resp. 
200 en 300 Hz zijn, dan is de ver- 
schilfrequentie 100 Hz, welke één 
octaaf beneden de grondtoon ligt, en 
daarmee dus harmonieert. Bij de har- 
monischen van de twee tonen vinden 
wij dat de voornaamste verschiltonen 
samenvallen met de tonen waaruit de 
tweeklank is opgebouwd. Zou echter 
de hogere toon van de tweeklank 
niet 200 maar 310 Hz zijn, dan zijn 
de twee harmonischen resp. 400 en 
620 Hz. Dit geeft een verschiltoon 
van 220 Hz, welke met de 200 Hz 
interfereert en een 20 Hz zweving 
geeft, welke als onaangenaam wordt 

ervaren. 

Wat dus van een toonschaal wordt 
geëist is, dat de toonafstanden dus¬ 
danig zijn dat samenklanken, dus 
frequentieverhoudingen, zoals hier¬ 
boven vermeld, hiermee mogelijk 
zijn. Dat dit geen onoverkomelijk 
probleem is, is bewezen door de vele 
toonschalen, welke door de geschie¬ 

Interval Frekwentieverh. 1 
tot C (toni ca) 

C 1 : 1 

C kruis 16 : 15 

D 9 : 8 

D krui s 6 : 5 

E 5 : 4 

F 4 : 3 

F krui s 64 : 45 

G 3 : 2 

G kruis 8 : 5 

A 5 : 3 

A kruis 16 : 9 

B 15 : 8 

C 2 : 1 (octaaf) 

denis heen in gebruik zijn geweest, 

of nog zijn. 
Door uit te gaan van de eenvoudig¬ 
ste verhoudingen van gehele getallen, 
komt men op de volgende tabel 1, 
waarbij wij als tonica hebben aange¬ 

nomen C. 
Hiermee hebben wij een toonladder 
waarop men een melodie zonder 
moeilijkheden kan spelen. 
De moeilijkheden ontstaan pas als we 
op het instrument akkoorden willen 
spelen, of het willen gebruiken voor 
begeleiding van een stem die niet 
Jaag of hoog genoeg kan komen en 
daarom een halve of een hele toon 
lager of hoger dan het oorspronke¬ 
lijke op de partij genoteerde wil zin¬ 
gen. Wat is namelijk het geval. Het 
octaaf is in twaalf stappen verdeeld. 
Deze stappen zijn te naasten bij, maar 
niet precies, even groot. Dat wil zeg¬ 
gen, indien wij een andere toonschaal 
opbouwen, uitgaande van D als 
tonica, in plaats van C, dan vinden 
wij voor bepaalde tonen andere 
frequenties dan eerst. Dit is voor de 
„witte toetsen” te zien in tabel 2. 
Wij zien hier dus belangrijke afwijkin¬ 
gen bij de E, F, A, en C, waarbij de 
verschillen bij de F en de C dusdanig 
zijn dat hierdoor de muziek onaange¬ 
naam gaat klinken. Hierdoor wordt 

het samenspel van twee vast gestem¬ 
de instrumenten, zoals bijv. piano en 
fluit, weliswaar niet onmogelijk ge¬ 
maakt, doch toch muzikaal beperkt. 
Het transponeren, d.w.z. spelen in 
een hogere of lagere toonaard dan 
oorspronkelijk, wordt uiterst moei¬ 
lijk en dit kan o.a. bij de begeleiding 
van zang problemen geven, omdat 
niet elke zanger van de natuur heeft 

meegekregen dat hij of zij precies zo 
hoog of laag kan zingen als de com¬ 
ponist heeft aangegeven. Een halve 
toonafstand verschil kan ook het 
verschil tussen mogelijk en onmoge¬ 

lijk zijn. 
Deze moeilijkheid is op verschillende 

manieren op te lossen. Het omstem¬ 
men van een instrument, al naar be¬ 

hoefte, kan als praktisch onmogelijk 
worden beschouwd. Een andere op¬ 
lossing zou zijn om het octaaf niet in 
twaalf maar in een groter aantal 
delen te verdelen, wat o.a. is gedaan 
in het 31-toons orgel van professor 
Fokker, maar het instrument wordt 
hiermee zowel duurder als moeilijker 
te bespelen. De derde mogelijkheid, 
en dat is die welke praktisch univer¬ 
seel toegepast wordt (zij het ook nu 
nog wel omstreden), is om de afstand 
tussen de verschillende tonen precies 
gelijk te maken. Men komt dan tot 
de stemming volgens het gelijkzwe- 
vend temperament (Tab. 3). Tem¬ 
perament moet hier verbonden ge¬ 
dacht worden met tempereren, de 

stemming zo aanpassen dat de ge¬ 
signaleerde moeilijkheden grotendeels 
voorkomen worden en gelijkzwe- 

vend, omdat de fouten die bij be¬ 
paalde tonen optreden, gelijkmatig 
over de hele toonschaal zijn verdeeld, 
zodat de zwevingen niet voor be¬ 
paalde tonen ernstig zijn, maar overal 
in vergelijkbare mate optreden en 

dan acceptabel zijn. 

De stemming volgens het gelijkzwe- 
vend temperament is wiskundig een¬ 
voudiger dan de z.g. natuurlijke 
stemming. De frequentieverhouding 
tussen twee opeenvolgende halve 

1 
c d1 

1 
e f1 

1 
9 

1 
a b1 

Nat . 264 297 330 350 396 440 495 

Ge 1i j k r. 262 294 330 349 392 440 494 

3 
1 

c d1 
1 

e f1 
1 

9 
1 

a b1 
2 

c d2 

Tonica C 264 297 330 350 396 440 495 528 594 

Tonica D 297 334 371 396 445 495 557 594 
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tonen is de 12e wortel uit 2 en be¬ 
tekent dus dat het octaaf (verhou¬ 
ding 1 : 2) in twaalf gelijke delen is 
gesplitst. Voor een nauwkeuriger be¬ 
paling is een nog fijnere verdeling 
ingevoerd, namelijk de 1200e wortel 
uit 2. Deze wordt genoemd de 
„cent”. De afstand tussen twee op¬ 
eenvolgende tonen van het klavier 
(zwarte toetsen inbegrepen) is dan 
dus 100 cent. 

Deze „gelijkzwevende” stemming 
wordt universeel op klavierinstru- 
menten toegepast sinds de tijd van 
Bach, omdat anders samenspel na¬ 
genoeg onmogelijk is. In oudere or¬ 
gels kan een andere stemming zijn 
toegepast, doch meestal is de organist 
dan wel capabel om in voorkomende 
gevallen toch goed en verantwoord 
te transponeren. 

In tabel 3 hebben wij de natuurlijke 
stemming met tonica C en de stem¬ 
ming volgens gelijkzwevend tempera¬ 
ment naast elkaar uitgezet. 

Toonschaal en synthese 

Deze lange uiteenzetting was nodig 
om het verschil tussen analytische en 
synthetische toonvorming te kunnen 
begrijpen. Bij synthetische toonvor¬ 
ming zal men voor bijv. elke toon 
een sinusgenerator hebben en dan de 
klanken opbouwen door de tonen 
van de verschillende sinusgenerato¬ 
ren bij elkaar te voegen. 

Als voorbeeld (tabel 4) de vorming 
van de Al bij de natuurlijke stem¬ 
ming met als tonica A. 

Indien wij echter een andere noot zo 
pogen op te bouwen die niet voor¬ 
komt op de toonschaal van A, bijv. 
een F, dan blijken bepaalde boven¬ 
tonen niet exact aanwezig te zijn 
doch slechts bij benadering. Het¬ 
zelfde is ook het geval als het in¬ 
strument gelijkzwevend gestemd is. 
Tabel 5 geeft hier een voorbeeld van 
dat, zij het met iets andere getallen, 
ook van toepassing is voor de af¬ 

wijkingen welke bij de natuurlijke 
stemming kunnen optreden als een 
noot niet in de gekozen toonschaal 

past. (Frequenties op gehele getallen 
afgerond). 

De laatste kolom geeft aan hoeveel 
Hz. bepaalde harmonische van de 
natuurlijke resp. werkelijke waarden 
afwijken, indien onze sinusgenera¬ 
toren gestemd zijn volgens gelijk¬ 
zwevend temperament. Een aantal 
van deze zwevingen zullen beslist 
hinderlijk zijn, namelijk die welke 
meer dan 5 a 10 Hz. bedragen, wat 
hier het geval is voor de zevende, de 
elfde, dertiende en veertiende har¬ 
monische. Bij beschouwing van een 
wat hogere noot dan IA, zoals bijv. 

4 
grondtoon IA = 55 Hz 

2 e h a rm. A = 110 

3e , , E = 165 

4e f , A = 220 

5e , , c1= 275 

6e , , e1- 330 

7e , / 385 

00
 

o a1 - 440 

9e ,, H » 495 

10 ,, <7 = 550 enz 

de a (220 Hz.), worden de frequen¬ 
ties van alle zwevingen met een fac¬ 
tor 4 vermenigvuldigd en kan dus 
de vijfde harmonische al hinderlijk 
zijn. 

Ergo synthetische toonvorming is 
alleen theoretisch zuiver mogelijk in 
bepaalde gevallen bij natuurlijke 
toonschalen doch niet bij gelijkzwe¬ 
vende stemming. Dit betekent dat, 
als men een muziekinstrument wil 
bouwen volgens de methode van 
klanksynthese, men van de gelijk¬ 
zwevende stemming moet afzien, wat 
kan, waarmee het instrument in al¬ 
gemene bruikbaarheid wordt be¬ 
perkt, of men moet het aantal 

boventonen van elke toon beperken, 
resp. bepaalde boventonen zeer zwak 
maken. Dit betekent dus dat men 
niet meer vrij is in de bepaling van 
de klankkleur. 

De derde mogelijkheid die nog open¬ 
staat is om de zwevingen te accep¬ 
teren voor wat ze zijn. Ook deze 

mogelijkheid moet niet a priori 
worden verworpen. Er zijn inderdaad 

uitstekende electronische orgels ge¬ 
maakt volgens de methode van 
klanksynthese, welke gelijkzwevend 
gestemd zijn. Men krijgt dan echter 
een zeer specifieke klank, die zo¬ 
danig van de normale muzikale klank 
afwijkt dat deze voor een deel van 
het muzikale repertoire als minder 
geschikt kan worden beschouwd. 
Zelfs dit hoeft geen onoverkomelijk 
bezwaar te zijn, omdat hiermee de 
mogelijkheid opengelaten wordt dat 
voor een ander deel van het muzikale 
repertoire deze klank wel iets 
speciaals biedt. 

Schrijver dezes gelooft echter dat 
dergelijke instrumenten pas tot hun 
recht kunnen komen, als speciaal 
hiervoor geschreven composities er 
op worden uitgevoerd, d.w.z. in het 
meest moderne idioom dat men zich 
kan bedenken, en hiermede sluit men 
dus eigenlijk de hele huidige muziek¬ 
cultuur enigszins af. 

Analytische klankvorming 

Dat het merendeel van de electro¬ 
nische orgels werkt volgens het prin¬ 
cipe van de analytische klankvor¬ 
ming is dus niet uit technische, maar 
uit muzikale overwegingen, dit on¬ 
verminderd het feit dat technisch 
gesproken de analytische klankvor¬ 
ming, waarbij men met frequentie- 
deling kan werken, wat minder tech¬ 
nische moeilijkheden geeft dan de 
synthetische klankvorming, waar 

Harm. Gewenst e D i c h t s t b I j - W e r k e 1 i j k e Afwi j king 

frekw. z i j n d e F r ekw. Hz 

Hz noot Hz 

1 55 IA 55 0 

2 1 1 0 A 1 1 0 0 

3 1 65 e 1 65 0 

4 220 a 220 0 
5 275 

1 
c 277 2 

6 330 e1 330 0 

7 385 1 
9 392 7 

8 440 a1 440 0 

9 495 b1 4 94 1 

10 550 2 
c 554 4 

11 605 d2 622 1 7 

1 2 660 2 
c 660 0 

13 71 5 f2 698 1 7 

1 4 770 92 784 1 4 
1 5 825 2 

9 831 6 
1 6 880 2 

a 880 0 
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men met frequentievermenigvuldi- 

ging zal werken. 

Bij analytische klankvorming gaat 
men dus uit van een complex signaal. 
Dit zal in het algemeen een relaxatie- 
trilling zijn, zoals een zaagtandspan- 
ning of een blokspanning, doch in 
principe is ook een gelijkgerichte 

sinus (enkel- of dubbelfazig) een 
complex signaal. Het complexe 
signaal wordt aan filters toegevoegd, 
om daarvan een muzikaal signaal te 
maken. Een filter is een vierpool 
welke signalen van bepaalde frequen¬ 
ties meer verzwakt dan signalen van 
andere frequenties. Deze ietwat on¬ 
conventionele definitie dient om er 
ons aan te herinneren dat wij slechts 
in het spraakgebruik tonen kunnen 

ophalen, doch in de praktijk niet 
anders doen dan andere tonen ver¬ 
zwakken. Willen wij dus volledige 
toonkleurmogelijkheden hebben, dan 

moet het aanvangssignaal rijk in 

harmonischen zijn, d.w.z. ook de 
hogere harmonischen moeten nog 

sterk zijn. Ze kunnen altijd wegge¬ 
filterd worden. Op dit laatste moet 

wel een beperking worden gesteld, 
namelijk dat het praktisch zeer moei¬ 
lijk is bepaalde harmonischen tussen 
de andere uit te filteren, dus bijv. de 

even harmonischen weg te filteren 

en de oneven te laten staan. 
Bepaalde pulssignalen bestaan echter 
uit een grondtrilling en alleen oneven 
harmonischen. Bij halffaze-gelijk- 
richting krijgt men de grondtnlling 
en de even harmonischen, terwijl bij 
andere trillingsvormen zowel de even 

als de oneven harmonischen optre¬ 

den. Bij de keuze kunnen wij ons 
laten leiden door de frequentie¬ 
spectra van mechanische muziekin¬ 
strumenten, waarbij wij dan zien dat 
bij de meeste zowel even als oneven 
harmonischen gelijkwaardig voor¬ 
komen. De uitzondering vindt men 
bij de gesloten pijpen van het orgel, 
waar theoretisch alleen de grondtoon 
en de oneven harmonischen aanwezig 
zullen zijn, doch in werkelijkheid 
ook nog, zij het zwakke, even har¬ 
monischen optreden. Het voordeel 
van de gesloten pijp is dat hij voor 
een bepaalde toonhoogte slechts de 
halve lengte heeft van een open pijp, 

een voordeel, dat voor een electro- 
nisch muziekinstrument in het geheel 

niet belangrijk is. Tenzij men er dus 
op uit is om specifiek de klanken 
van de gesloten orgelpijpen te imite¬ 
ren, zijn er weinig argumenten ten 
gunste van toongeneratoren welke 
alleen oneven harmonischen opwek¬ 
ken, aan te voeren. Voor uitgangs¬ 
signalen met alleen de grondtoon en 
even harmonischen bestaan nog min¬ 
der argumenten. Muzikaal gesproken 
zijn deze klanken niet interessant, 

vandaar dat men dus steeds van een 
signaal uit zal gaan dat zowel even 
als oneven harmonischen bezit. 
Bepaalde impulssignalen met een im¬ 

pulsduur van minder dan 1 °/o (fig. 1) 
zijn bijzonder rijk in harmonischen. 
De boventonen tot voorbij de tiende 
zijn nog even sterk als de grondtoon. 
Dit is eigenlijk meer dan men nodig 
heeft en omdat bovendien impuls¬ 
trillingen met een zeer korte puls- 
duur niet zo gemakkelijk onder con¬ 

trole zijn te houden, kan men beter 
naar een ander signaal omzien. Zodra 

men echter de impulsduur vergroot 
(2), ziet men dat de hoge harmo¬ 
nischen betrekkelijk snel gaan afval¬ 
len, terwijl tevens bepaalde eigen¬ 
aardigheden, welke anders slechts bij 
zeer hoge harmonischen waarneem¬ 
baar waren, nu hinderlijk kunnen 
worden. Dit is namelijk dat boven 
een zekere grens de harmonischen 
afwisselend groter en kleiner worden. 
Dit bij impulsen met een gelijkspan- 
ningscomponent, zonder deze ver¬ 
dwijnen de even harmonischen, (c) 

wat wij niet wilden. Met dit alles bij 
elkaar blijkt de zaagtandtrilling (d) 
voor het betrokken doel nog het 
meest geschikt te zijn. De tiende har¬ 
monische is hierbij 20 dB zwakker 
dan de grondtoon, wat voor muzi¬ 
kaal gebruik ruim voldoende is, en 
de sterkteverhoudingen tussen de 
diverse harmonischen verlopen vol¬ 
komen gelijkmatig. (Deze conclusies 
zijn voor andere muziekinstrumenten 
dan het electronisch orgel niet zon¬ 

der meer geldig). 

Filters 

Uit het voorgaande blijkt dus dat, 
als men een instrument wil bouwen 
dat aangepast is aan de huidige muzi¬ 
kale praktijk, het electronische orgel 
volgens gelijkzwevend temperament 
moet worden gestemd en dat dan 
klankvorming door analyse bepaalde 
voordelen heeft. Als „grondstof” 
voor de toon is dan een zaagtand- 
spanning het meest geschikt. De 
zaagtandspanning op zichzelf is een 
verre van fraaie klank. Nu mogen 
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wij ons bij de beoordeling daarvan 
niet vergissen, omdat een lang aange¬ 
houden toon een geheel andere 
psychologische werking heeft dan 
een toon van betrekkelijk korte tijds¬ 
duur, die bovendien nog op bepaalde 
manieren aanzwelt en afneemt. Een 
pijporgel kan nog zo mooi zijn, er 
zijn tal van tonen op, die, indien 
deze meerdere sekonden achter 
elkaar zouden klinken, als hoogst on¬ 
muzikaal, zo niet lelijk, zouden wor¬ 

den ervaren. Een pianotoon, die men 
kunstmatig lang doet klinken en 
daarbij op constante sterkte houdt, 
is niet meer als pianotoon herken¬ 
baar en bovendien onaangenaam. Een 
deel van de klankvorming zit dus in 
het spel zelf. Dus, in de tijdsduur 
gedurende welke men de toetsen in¬ 
gedrukt houdt en in het gebruik 
van het zwelpedaal. Een ander deel, 
en waardoor men, uitgaande van een 
zaagtandtrilling, een schat van ver¬ 
schillende klankkleuren kan krijgen, 
zit in de klankfilters, welke in het 
electronische orgel moeten worden 
ingebouwd. Terwijl de voorgaande 
punten technisch konden worden be¬ 
redeneerd, is het wat betreft de 
klankkleurfilters veel moeilijker, om¬ 
dat men zich hierbij op het terrein 
van de psycho-akoestiek begeeft. 
Een belangrijk punt is dat, als men 

op een lage toon een bepaald timbre 
heeft, men bij het spelen van hogere 

tonen het timbre moet kunnen 
blijven herkennen; ondanks de hogere 
frequentie mag het karakter van de 
toon niet veranderen. Dat wil zeg¬ 
gen, gaande van laag naar hoog over 
het klavier mag men niet bijv. onder¬ 
vinden dat de klank van fluitachtig 
naar trompetachtig gaat, of vice 
versa. Deze opmerking geldt niet 
speciaal voor electronische orgels, 
maar voor orgels in het algemeen en 
er zijn voldoende voorbeelden be¬ 
kend van pijporgels, waar aan de 
voorwaarde van constant timbre niet 
of niet voldoende is voldaan. 
Een ander punt is dat de timbres 
karakteristiek moeten zijn. Zij moe¬ 
ten een zekere persoonlijkheid heb¬ 
ben. De verschillen tussen de spraak¬ 
klanken „aa” en „oo” zijn in frequen¬ 
tiespectrum betrekkelijk gering, doch 
deze klanken zijn duidelijk uit elkaar 
te halen en zeer specifiek. 
Dan is een volgend punt dat de 
verschillende klankfilters dusdanig 
moeten zijn dat de stemmen die 
daarmee te bereiken zijn, goed men¬ 
gen. Dit wil niet zeggen dat zij zich 
oplossen in een nieuwe klank, waar 
de oorspronkelijke stemmen uit het 
geheel niet meer te herkennen zijn, 
bij v. zoals blauw en groen licht geel 
maken, doch dat ze zich mengen tot 
een nieuwe klank, die kennelijk een 
twee- of drieëenheid is. 
Dit zijn slechts enige algemene op¬ 

merkingen. Een receptuur is hier niet 
te geven, kan hier niet gegeven wor¬ 
den, evenmin als een receptuur kan 
worden gegeven voor het maken van 
de ideale viool. Ook de bouwer van 
het electronische orgel werkt muzi¬ 
kaal creatief en is niet een verleng¬ 
stuk van zijn rekenschuif. Hoewel 
het electronische orgel maar zelden 
maatwerk kan zijn, zoals een kerk¬ 
orgel dit veelal is, kan de bouwer 

hjer toch op een dusdanige manier 
zijn eigen persoonlijkheid in leggen 
dat het publiek het goed geslaagde 
instrument kan onderscheiden van 
het minder geslaagde, waarbij dan 

ook de bespeler nog altijd het recht 
van zijn eigen smaak heeft en dus 
met een collega van mening kan ver¬ 
schillen. 

G. Slot 

*) In audiologische laboratoria worden 
uitgebreide proeven genomen met de 
klankopbouw van de spraak, zowel als 
van muziekinstrumenten, waarbij zeer 
duidelijk naar voren treedt, dat de her¬ 
kenbaarheid van b.v. een clarinet niet 
zozeer afhankelijk is van de continue 
toon, als wel van de aanzet van die toon. 
De heer Slot stipt hier even het voor¬ 
beeld van de pianotoon aan, maar het 
leek ons nuttig juist dit punt ekstra te 
benadrukken. (Red.). 

r 
Voor de signalering van lekken in olie¬ 

tanks, b.v. van oliegevulde transformato¬ 

ren, is de hier geschetste schakeling uit het 

Siemenslaboratorium zeer geschikt. 

Bij het optreden van een lek zal het olie- 

peil in de tank zakken, maar bovendien 

zal het niet onmogelijk zijn dat er water in 

de rank dringt. 

De signalering berust op het feit, dat de 

temperatuur van de olie t.o.v. de lucht of 

t.o.v. water verschillend is. Verandering 

van temperatuur doet de weerstand van 

de temperatuursafhankelijke weerstand 

D430-E1 toe- of afnemen. 

Bij oplopende temperatuur neemt de weer¬ 

stand toe waardoor het relais afvalt. Hier¬ 

door kan een alarminstallatie in werking 

worden gesteld. In het schema is een lamp 

en een zoemer aangegeven, die met een 

schakelaar S uitgeschakeld kunnen worden. 

Schakelaar T dient ter kontrolering van de 

werking van de schakeling. 

B30C250 

220 V 

Trafo: El 54/18, DIN BL IV/0,35 

rq = 2810 wdg 0,13 Cul. 

n2 = 250 wdg 0,35 Cul. 

Relais: Trlsl54c, TBV65420/93a. 

lekverklikker 
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SCHMITTTRIGGER 
Onze nieuwe universeelschakeling voor vele doeleinden. 

DITMAAL: 

EEN STROOM- EN SPANNINGSBEVEILIGDE VOEDING 

Bij het experimenteren met (dure) 

halfgeleiders kan veelal met behulp 

van een goed beveiligde voeding ver¬ 

nieling worden voorkomen, doordat 

dit over het algemeen gepaard gaat 

met een (kortstondige) stroomver- 

hoging. Dit kan worden bereikt met 

een voeding, waarin niet alleen een 

effectieve overspanningsbewaking is 

aangebracht, doch welke tevens is 

uitgerust met een (instelbare) maxi¬ 

maal stroombeveiliging. Hiervoor 

kan de Schmitt-trigger weer dienst 

doen, welke we reeds in onze vorige 

nummers publiceerden. Als variatie 

hierop zijn de transistoren vervangen 

door andere types; zo neemt de 

BC109 de taak over van de SL300, 

terwijl de 2N1711 de MPS3704 ver¬ 

vangt in verband met zijn hogere 

dissipatievermogen. De hiermee te 

verkrijgen schakelingen kunnen wor¬ 

den gesplitst in: 

a. een gestabiliseerde voeding, 

b. een stroombeveiliging en 

c. een spanningsbewaking. 

De gestabiliseerde voeding 

Deze regelbare gestabiliseerde voe¬ 

ding is in staat spanningen af te 

geven tussen 7 en 40 volt bij een 

stroom van 2 ampère. Omdat bij een 

dergelijke voeding een vermogen van 

80 Watt max. ter beschikking staat, 

dienen we bij gebruik als universeel 

voedingsunit minstens één elektro¬ 

nische beveiliging aan te brengen. 

Hiertoe verlenen zich een tweetal 

punten: voor een spanningsbewaking 

punten A en B, en voor een stroom- 

bewaking punten C en D. Beide be¬ 

veiligingen kunnen op één punt hun 

taak verrichten; hiervoor leent zich 

het beste de verbinding tussen de eer¬ 

ste afvlakelko en de stabilisatietrap. 

Omdat bij een volledige sluiting de 

beveiliging tóch moet blijven wer¬ 

ken is achter de gelijkrichtcel nog 

een tweede stabilisatietrap aange¬ 

bracht, welke een relatief grote elko 

heeft (2000 ^F). Hierdoor zal bij een 

volledige sluiting over deze elko een 

voldoende spanning blijven staan 

(denk aan een RC-tijd) om de bevei¬ 

liging effectief te laten werken. 

De stroombewaking 

De stroombewaking is uitgerust met 

een vier-standen schakelaar, zodat 

met behulp van een drietal weerstan¬ 

den en een (draadgewonden) poten- 

tiometer de bewaking instelbaar is 

van 15 mA tot 2 ampère. Om te 

voorkomen, dat de beveiliging aan¬ 

spreekt tijdens het inschakelen van 

het apparaat is er een tijdvertraging 

van 1 msec in aangebracht. Zodra nu 

de basisspanning aan de Schmitt-trig¬ 

ger stijgt tot boven de drempelwaar¬ 

de (0,6 V) zal de transistor geleidend 

worden. Hierdoor krijgt deze tran¬ 

sistor tevens een basisstroom toege¬ 

voerd van de tweede transistor, waar¬ 

door een kettingreactie ontstaat. Het 

relais zal inschakelen, terwijl boven¬ 

dien het lampje „overbelast” zal gaan 

branden. Met behulp van een druk- 
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toetsschakelaar kan de voeding weer 

worden ingeschakeld, zodra de over¬ 

belasting (of sluiting) weer is opge¬ 

heven, door een elko van 1 ^F, welke 

zich over een weerstand heeft ont¬ 

laden) tussen de basis en de emitter 

te schakelen. Zou de sluiting nog aan¬ 

wezig zijn, dan zal deze elko zich tot 

0,6 volt opladen, terwijl bovendien de 

beveiliging blijft aanspreken. Met be¬ 

hulp van een siliciumdiode wordt 

voorkomen, dat bij overbelasting het 

lampje „overspanning” gaat branden. 

De spanningsbewaking 

Deze schakeling is vooral bedoeld om 

te voorkomen, dat schakelingen wel¬ 

ke beslist geen hogere voedingsspan¬ 

ning mogen hebben (bijvoorbeeld een 

integrated circuit) een te hoge voe¬ 

dingsspanning krijgen, doordat per 

ongeluk aan de voeding wordt ge¬ 

draaid, of doordat er iets in de voe¬ 

ding misgaat. Tevens kan er met deze 

schakeling een automatische badin¬ 

richting worden verwezenlijkt, af¬ 

hankelijk welke relaiscontacten wor¬ 

den gebruikt. Zodra de spanning tus¬ 

sen de emitter en het draaicontact 

van de potentiometer boven onge¬ 

veer 0,7 volt komt, zal de schakeling 

aanspreken. Hierdoor gaat niet alleen 

weer een lampje („overspanning”) 

branden, doch wordt tevens via het 

relais de stabilisator uitgeschakeld. 

Ook hierbij kan de reset plaats vin¬ 

den met een elko van 1 uF. Is de 

overspanning nog aanwezig, dan zal 

de schakeling weer direct aanspreken. 

De overspanningsbewaking kan wor¬ 

den ingesteld met een metertje, waar¬ 

van de nulstand op ongeveer 0,6 volt 

dient te worden gezet. 

imp-meter 

Vaak is het gewenst dat men de impedan¬ 

tie van een speaker of transformator weet. 

Heel vaak ook wordt de impedantie niet 

op de speaker aangegeven. Het meten van 

de ohmse weerstand van de luidspreker- 

spoel zegt nog niets over de impedantie; 

deze kan wel tien maal zo groot zijn. Nor¬ 

maal wordt de impedantie bij 800 Hz ge¬ 

meten, maar bij de hier beschreven impe- 

dantiemeter wordt gebruik gemaakt van de 

50 Hz netfrekwentie. 

Dit is niet helemaal korrekt, maar toch 

zijn de resultaten vrij eksakt. De draadge- 

wonden potentiometer R5 wordt van een 

schaal voorzien. De afregeling is als volgt 

Tussen de uitgangspluggen A en B wordt 

een Ohmmeter aangesloten. R5 wordt van 

minimum naar maximum gedraaid en de 

verschillende waarden worden op de schaal 

aangegeven na aflezing op de meter. Om 

nu de impedantie van een luidspreker te 

meten wordt deze aangesloten op A en B. 

R5 wordt gedraaid totdat het lampje het 

felste oplicht. Op de schaal kan dan de 

waarde worden afgelezen. 

Om de onbekende impedantie van een uit- 

gangstrafo te weten te komen, gaat men 

als volgt te werk. Wil men b.v. een luid¬ 

spreker van 8 Ohm toepassen, dan wordt 

een weerstand met een bekende waarde 

over de primaire van de trafo gesoldeerd. 

De sekundaire wordt verbonden met de 

aansluitingen A en B van de „Imp-meter”. 

Licht het lampje het felste op, bij draaiing 

van R5, beneden een impedantie van 8 

Ohm, dan is de weerstand over de primaire 

kleiner dan de impedantie van de primaire; 

licht het lampje het felst op bij een afge¬ 

lezen waarde voor R5 groter dan 8 Ohm, 

dan is de impedantie van de primaire klei¬ 

ner dan de ervoor gesoldeerde weerstand. 

Na enkele pogingen licht het lampje het 

felst op in stand 8 Ohm van R5. De weer¬ 

stand over de primaire is dan de onbeken¬ 

de impedantie. 

De „ImpTneter” is geschikt voor luid- 

sprekerspoelen tot 25 Ohm. 
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fm-ontvanger 

je); dit ter voorkoming van het „hand- 

effekt” bij de afstemming. 

Voor C3 kan een toltrimmer gebruikt wor¬ 

den voorzien van een triplexschijfje dat 

verbonden is met het draaibare gedeelte. 

Dit ontwerp, reeds gepubliceerd in de Half- Een nauwkeurige afstemming is dan mo- 

geleidergids 1965 (blz. 829), is blijkens de gelijk- 
vele reakties zo populair, dat het hier nog- L] 4,5 wdg, 0,5 mm op 10 mm diam., 

maals wordt opgenomen. zelfdragend. 

Het verdient aanbeveling de schakeling in L2 — 30 wdg, 0,2 mm op 6 mm diam., 

een blikken doosje te bouwen (sigarenblik- zelfdragend. 

transistor c-tester laden, zodat opnieuw direkt getest kan 

Vooral service-monteurs in de TV-handel 

zullen dikwijls behoefte hebben aan een 

kondensatortester. Een handig klein appa¬ 

raatje, gevoed door twee kleine penlight 

batterijen zal ook in de buitendienst zijn 

nut bewijzen. 
Het schema bestaat uit een transistoroscil- 

lator die de batterijspanning verhoogt tot 

ongeveer 100 Volt die aan de sekundaire 

van de trafo kan worden afgenomen. De 

trafo is een gloeistroomtrafo waarop een 

12,6 Voltwikkeling aanwezig is met een 

middenaftakking. Deze 12,6 aansluitingen 

worden met de powertransistor verbonden. 

Voor de transistor gebruike men een SFT- 

213, een AD139 of ekwivalent. 

De te testen kondensator (Cx) wordt op de 

aansluitingen A en B aangesloten. Wordt 

de schakelaar S op „Test” gezet, dan zal de 

neonbuis (100 Voltstype) oplichten in 

regelmatige opeenvolgende flitsen bij een 

defekte Cx. Bij een goede Cx treedt hoog¬ 

stens één flits op bij het testen van kon- worden. 
densatoren van 0,1 tot 0,5 pF. In stand De tester is geschikt voor kondensatoren 

"Uit” wordt de te testen kondensator ont- met een werkspanning tot 150 Volt. 

936 



sp
a
n

n
in

g
 

samenstelling Arno M. Bijvoet 

Inleiding 

In deze KTV-encyclopedie zult U de volgende 
verklaringen missen: 
NTSC = Never The Same Colour. 

(Nooit dezelfde kleur) 
PAL = Pay for Additional Luxory 

(Betaal voor ekstra luxe) 
SECAM = Système Élégante Contre l'Amerique 

(Elegant systeem tegen Amerika) 
NIR = Nantschnuie Issledowatelskaja Rabota 

(Resultaat van wetenschappelijk ont¬ 
wikkelingswerk). Non yet Imperialistic 
Reactionary system. 

Wel zijn de originele betekenissen (en minder 
politieke!) van deze en andere afkortingen en 
begrippen opgenomen. Wij menen een belang¬ 
rijke bijdrage te hebben geleverd tot een juiste 
begripsvorming over gebruikte begrippen en 
woorden in de KTV-techniek. 

Pig. 6. Uit gang s spanning met de op gedampte ko- 
deringselektrodes 

DOFIC 

spanning. Als de voorspanning wordt verhoogd, te be¬ 

ginnen met spoor (i), stijgt het aantal digits, dat het 

domein leest, evenredig. 

Natuurlijk kunnen deze grondbeginselen nog op dui¬ 

zend andere manieren worden toegepast. Er kunnen 

bijv. nog extra elektrodes (fig. 5) gebruikt worden om 

verschillende onafhankelijke karakteristieken te pro¬ 

duceren. Deze zullen dan in de output als een span- 

ningssprong verschijnen, als het domein de elektroden 

passeert (fig. 6). Optisch uitlezen is ook mogelijk. Dit 

in kombinatie met methode c. levert een geïntegreerde 

halfgeleider video-aftasting en -projectie op. 

Al met al zeer aantrekkelijk klinkende toekomstmu¬ 
ziek. 

parasitaire geleidingsband 

normale geleidingsband 

valentieband. 

Fig. 7 

(1) HET GUNNEFFEKT. 

Het Gunneffekt wordt waargenomen in bepaalde 
halfgeleiders (IlI-IV-verbindingen GaAs, Inp). Ty¬ 
perend is het optreden van twee (i.p.v. één) gelei- 
dingsbanden, gescheiden door een „verboden zone”. 
De normale band heeft een lager energieniveau dan 
de zgn. parasitaire band (fig. 7). In de hoge band 
hebben de elektronen een lagere mobiliteit, maar nor¬ 
maal bereiken ze die niet. 
Een hoog elektrisch veld echter kan elektronen in die 
hoger gelegen band met bijbehorende lagere mobili¬ 
teit brengen. Als nu het aangelegde elektrische vanaf 
nul langzaam oploopt, zal de stroom ook toenemen, 
(normaal ohms gedrag), omdat elektronen in de ge¬ 
leidingsband gebracht worden. Wordt het veld hoger, 
dan zullen meer elektronen naar de parasitaire band 
overspringen, waar ze langzamer bewegen. Op een 
plaats waar de elektronen plotseling langzamer be¬ 
wegen, zal een hoog elektrisch veld ontstaan, een do¬ 
mein, dat door de halfgeleider trekt. Aan het einde 
aangekomen, verdwijnen de elektronen, dus ook het 
domein (fig. 8). 

Dan kan het spelletje opnieuw beginnen. 
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Achromatisch 

a kleurloos 
b zonder kleurdekkingsfouten 

Achromatisch bereik 

,,Wit"-gebied in het midden van de kleurendriehoek. 
Afbuigeenheid voor schaduwmaskerbeeldbuis 
Eenheid, die praktisch identiek is aan een afbuigeenheid voor 
zwart/wit, met ekstra kleurzuiverheidsmagneten, kleurkorrek- 
tiemagneet en radiaal konvergentie-eenheid. 

Additief kleurenmengen 

Mengsysteem dat bij KTV wordt toegepast. 
Twee aan twee gemengd, leveren de kleuren rood, groen en 
blauw de lichtsoorten geel, blauwgroen of purper op. Mengt 
men de drie eerstgenoemde kleuren in de juiste verhouding, 
dan ontstaat wit. 
Niet te verwarren met subtractief kleurenmengen, zie aldaar. 

Afscherming, magnetisch 

a. Bescherming van de schaduwmaskerbeeldbuis door een 
afschermkap tegen uitwendige magnetische velden, die 
speciaal konvergentiefouten tot gevolg hebben. Ook de 
gemetalliseerde beelbuislaag draagt bij tot de magneti¬ 
sche afscherming. 

b. Het verhinderen, dat drie radiaal-konvergentiemagneten 
elkaar beïnvloeden, door drie 120° t.o.v. elkaar verscho¬ 
ven afschermplaatjes, die zich binnen in de hals van de 
KTV-beeldbuis bevinden. 

Afschermkap 

Omhulsel van plaatstaal om de beeldbuis. 

Afstand gatenmasker-beeldscherm 

Deze bedraagt gemiddeld 13,5 mm. 

Angström 

Maateenheid voor de golflengte van het licht. Deze eenheid 
komt niet uit het metrische stelsel voor. Hier geldt: 
1 A = 0,998 ... X 10-10m =/» 10-10m = 0,1 nm 
of 1 nm ^ 10 A. 

Antenne 

Eenzelfde antenne als voor zwart-wit ontvangst kan gebruikt 
worden. Ook hier geldt: zeer goede kwaliteit lint, of nog 
beter coaxiale kabel gebruiken. Hoe beter de gehele antenne- 
installatie uitgevoerd is, des te beter kleurenbeeld kunt U 
verwachten. Een goede signaal/ruis verhouding is gewenst. 
Speciale antennes voor KTV-ontvangst bestaan, echter meer 
uit commerciële overwegingen dan uit technische. 

Anticloche-schakeling 

Schakeling in secamcoder waarmee het verzwakken van de 
kleurdraaggolf en de nabuurfrekwenties verkregen wordt. De 
frekwentiekarakteristiek van een dergelijke schakeling lijkt 
veel op een omgekeerde klok, vandaar de naam. 

B-signaal 

Beeldsignaal, d.w.z. helderheidssignaal (bij KTV y-signaal ge¬ 
naamd). 

Bailastbuis 

Buis die de hoogspanning stabiliseert van een KTV-beeldbuis 
tegen straalstroomvariaties. De buis wordt zo gestuurd, dat 
in het ideale geval met anodestroomveranderingen, de straal¬ 
stroomvariaties gekompenseerd worden. 

Bananatube 

KT-beeldbuis met slechts één elektronenstraal en alleen lijn- 
afbuiging. Philips-uitvinding. 
Het scherm heeft groepen van vier fosforiserende strepen 
(rood, groen, blauw en wit). De elektronenstraal wordt hier¬ 
langs gewobbeld. De straalstroom wordt gestuurd met het 
kleursignaal. Vertikale afbuiging gebeurt met cylindrische 
lenzen. Het beeld wordt op een hyperbolische spiegel weer¬ 
gegeven. Dit systeem heeft geen kansen, door het relatief 
grote lawaai dat de draaiende lenzen rond de beelbuishals 
maken, doch het schijnt, dat men in Eindhoven het oude 
patent opnieuw bestudeert. 

Bandbreedte 

Deze is hetzelfde als bij de zwart/wit ontvanger, nl. 5,5 MHz. 
Dit wordt veroorzaakt door eisen van comptabiliteit en re- 
comptabiliteit. 

BAS-signaal 

Bildinhalt Austast Synchroniser Signal. 

Gehele signaal voor zwart/wit ontvanger. In Ned. BOS- 
signaal: beeldonderdrukking en synchronisatiesignaal. 

Beeldgenerator 

Generator, die strepen in horizontale en/of vertikale richting 
voortbrengt. Een veel voorkomende volgorde die berust op 
afnemende helderheid en de kleurstralingen van de drie 
grondkleuren en kombinaties daarvan, is: wit, geel, cyaan, 
groen, magenta, rood, blauw en zwart. 
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Blauwcorrectiemagneet 

Magneet waarmede de elektronenstralen die bij de blauwe 
punten van het scherm behoren tangentiaal verplaatst kunnen 
worden. 

Blauwdoorhang 

Afwijking van een blauwe lijn in het beeldschermmidden 
t.o.v. de horizontale as. 

Blauwsignaal 

Primair kleurensignaal, dat zowel de kleurtint blauw alsook 
de helderheid bevat. 

Blauwsysteem 

Elektronenkanon dat de „blauwe" elektronen op de blauwe 
punten van het scherm brengt. 

Bleke kleur 

Kleur met grote helderheid en groot wit aandeel, d.w.z. met 
verzadigingsgraad, die wezenlijk kleiner dan 1 is. 

BOS-signaal 

Beeld-onderdrukking-synchronisatiesignaal. Geheel zwart/wit 
signaal. 

Bruch, Walter 

Hoofd Telefunken Ontwikkelingslaboratorium, die het PAL- 
systeem (een NTSC-variant) heeft uitgevonden en ontwikkeld. 

Burst 

Ook salvo genaamd of kleursynchronisatiesignaal. 
In feite een impuls van minimaal 8 en maximaal 11 perioden 

met een frekwentie van rond 4,43 MHz. Tijdsduur dus rond 
2,4 psec. 
Burst nodig om detectie synchroon te kunnen laten verlopen. 
Na iedere synchronisatie-impuls volgt de Burst. 

Burstkomponenten 

De twee burstdelen, die bij het PAL-systeem tesamen de 
omgekeerde burst vormen. Beide delen zijn even groot. De 
fase van de ene burstkomponent (b-y) komt overeen met de 

fase van het NTSC-systeem. De fase van de andere burst¬ 
komponent (r-y) is verschillend van de eerstgenoemde, en 
wel van lijn tot lijn wisselend van plus en min 90°. 

Candela 

Eenheid van lichtsterkte: 1 Candela (1 cd) is de verlichtings- 
sterkte van het oppervlak van 1 /60 cm2 van een zwart 
lichaam, met de temperatuur van stollend platina (2046,7° K). 

CFT-beeldbuis 

Nieuw type beeldbuis ontwikkeld door Compagnie Frangaise 
de Télévision. De eerste proefnemingen hebben een grotere 
helderheid als bij de schaduwmaskerbuis opgeleverd. In 
plaats van het gatenmasker is een draadrooster toegepast. 
Men denkt begin 1968 te kunnen leveren. 

Chromasignaal 

Zie kleursignaal. 

Chromatron 

Ook wel Lawrence-buis genaamd. 

Tot nu toe de enige buis, die naast de schaduwmaskerbuis in 
serie gemaakt wordt en mogelijk eens deze zou kunnen ver¬ 
vangen. 

De buis heeft slechts één elektronenkanon, dus geen con- 
vergentieproblemen. Inplaats van beeldpunten zijn lijnen op 
het scherm geplaatst. De hogere frekwentie hier in Europa is 
een handicap die deze buis in Amerika en Japan niet onder¬ 
vindt. 

Chrominantiesignaal 

Gemoduleerd signaal, dat informaties bevat over de kleurtint 
en de kleurverzadiging. 

Chromaversterker 

Versterker voor het kleursignaal. Deze is geschakeld tussen 
de uitgang van de video- of kleurversterker en de ingang 
van de kleurdemodulator (van de decoder). 

C.l E. 

Commission Internationale de l'Eclairage (Paris). 
Instelling die zich o.a. bezig hield met het opstellen van de 
standaard ooggevoeligheidskromme. Dat was in 1924. 

Colorimetrie 

Kleurenmeetkunde. Kennis hiervan is noodzakelijk om de 
KTV goed te kunnen begrijpen. Het is de kennis van de 
kleuren en de wetenschap wat men er mee kan doen. 
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Cloche-schakeling 

Schakeling, waarin binnen een bepaald frekwentiegebied de 
doorlaat resp. versterking groter wordt. In de Secam-ontvan- 
ger wordt ze toegepast, om de frekwentiekarakteristiek ont¬ 
staan door de anti-clcche schakeling teniet te doen. De 

naam Cloche (klok) hangt samen met de klokvorm van de 

frekwentiekarakteristiek. 

Coder 

De schakeling, waarmee in de zender uit de primaire kleur- 

signalen het op de draaggolf te moduleren KB-signaal (samen 
van kleur en helderheidssignaal) verkregen wordt. Voor 
NTSC-Secam en PAL gebeurt dit op verschillende wijzen. 

Colorkiller 

In de KTV-ontvanger het deel, dat bij zwart/wit ontvangst 
de chrominantieversterker uitschakelt. 

Complementaire kleuren 

Dat zijn twee kleuren, die als men ze samen voegt de kleur¬ 

indruk wit veroorzaken. 

Bijvoorbeeld: 

Primair Complementair 

rood cyaan 
blauw geel 
groen magenta 

Comptabiliteit 

De mogelijkheid om ook op een zwart-wit ontvanger het 
kleurenbeeld te ontvangen, maar natuurlijk slechts in zwart¬ 

wit. 
Een eis waaraan men aan de zenderzijde rekening mee te 

houden heeft. 

Convergentie 

In de KTV-techniek de uitdrukking, dat een wit weer te 
geven beeldpunt werkelijk wit weergegeven wordt. 
Bij de schaduwmaskerbuis betekent dat, dat de bij dezelfde 
(witte) beeldpunt behorende drie elektronenstralen hetzelfde 
gaatje in het schaduwmasker passeren moeten. De drie elek¬ 
tronenstralen kruisen elkaar in dat punt. 

Convergent ie fouten 

Statische convergentiefouten worden veroorzaakt door tijd¬ 
constante magneetvelden en kunnen dus ook met permanen¬ 
te magneten weggewerkt worden. Het betreft hier conver¬ 
gentiefouten in het midden van het beeldscherm en het her¬ 
stellen van de kleurzuiverheid in de beeldschermhoeken. 
Dynamische convergentiefouten worden veroorzaakt door het 
feit, dat de drie elektronenkanonnen niet in het hart van de 
beeldbuisas geplaatst zijn. Bovendien echter door het feit, 
dat de afstand van de elektronenkanonnen naar het midden 
van het scherm en de afstand van de elektronenkanonnen 

naar de beeldzijden en beeldhoeken niet gelijk zijn. Deze 
convergentiefouten worden met behulp van dynamische con- 

vergentiecorrectie gecorrigeerd. 

Correctiemagneten 

Magneten die rond de beeldbuishals gemonteerd zijn en 
waarmede de kleurzuiverheid ingesteld kan worden. Ook aan 

de beeldranden. 

Correctiestromen 

Stromen in de convergentiespoelen. Hierbij gaat het om wis¬ 

selstromen, die bovendien een zaagtand-aandeel en een pa¬ 

rabolisch aandeel hebben. 

Convergentie-correctie 

Het instellen van de convergentie zowel voor het scherm- 

midden (statische convergentie) alsook voor het gehele beeld¬ 

scherm (dynamische convergentie). 

Convergentiesysteem 

Hiermede worden alle elektromagneten bedoeld, waarvan de 
magneetvelden de drie elektronenstralen van de KTV-beeld- 
buis radiaal en bovendien de elektronenstraal van het blauwe 
systeem tangentiaal afgebogen worden. 

Cross-colour 

Overspreken van luminantiesignaal op kleurinformatiesignaal. 

Cyaan 

Complementaire kleur van de primaire kleur rood. 

Decoder 

In de KTV-ontvanger dat onderdeel, waarin het kleursignaal 

gedemoduleerd wordt. 
De demodulatie geschiedt met behulp van de uit de ,,burst" 
verkregen synchronisatieimpulsen. 

De-emphasis 

Herstellen van de pre-emphasis, toegepast bij de FM-modu- 

latie van de kleurdraaggolf bij Secam. 

Demagnetisatiespoel 

Zie demagnetisatiewikkeling. 

Demagnetisatiewikkeling 

Wikkeling, waardoor een in grootte afnemende stroomsterk- 
te wordt gevoerd, om remanente magnetische velden op te 
heffen. Bij de gatenmasker KTV-beeldbuis een aan de af- 
schermkap bevestigde wikkeling. Het demagnetiseren gaat 

automatisch. 

Dematrix 

In het algemeen: matrix waarin de (in de meestal ervoor ge¬ 
schakelde matrix) veroorzaakte verandering weer teniet ge¬ 
daan wordt. Bij KTV: matrix waarmee uit de (r-y) (b-y) en 
y-signalen, de kleuren r, g en b verkregen worden. 
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Driestraal chromatron 

Ook genaamd CFT-beeldbuis, zie aldaar. 

Dubbelmodulatie van de kleurdraaggolf 

Gelijktijdige modulatie van twee delen van de kleurendraag- 
golf met beide componenten van het primaire kleursignaal, 
bijv. kwadratuurmodulatie. 

Dynamische convergentie 

Veel gebruikte afkorting met de betekenis: dynamische con¬ 
vergentie correctie. Zie aldaar. 

Dynamische convergentie correctie 

Deze correctie dient ertoe de convergentiefouten te corri¬ 
geren die overblijven als volledige convergentie van de drie 
elektrcnenstralen voor het midden van het beeldscherm be¬ 
reikt is. 

Beslissend is hier het verloop van de stroom in de wikkelin¬ 
gen van het convergentiesysteem per elektronenstraal zowel 
in horizontale als in verticale richting. De instellingen worden 
voor de horizontale en verticale beeldschermhartlijn uitge¬ 
voerd. 

Eénstraal chromatron 

Chromatron met slechts één kanon. Zie onder chromatron. 

Eénstraal KTV-beeldbuis 

Hiertoe behoren behalve de éénstraalchromatron's ook de 
indexbuizen met één straal, waarin sekundaire elektronen of 
een UV-straling voor het sturen van elektronenstralen benut 
worden. 

Encoder 

Benaming voor coder, in tegenstelling tot decoder. 

FAM-systeem 

Kleurentelevisiesysteem, Frekwentie-Amplitude-Modulatie 
waarbij voor de ene over te brengen komponent AM-modu- 
latie en voor de andere FM-modulatie toegepast wordt. 

Fasebrug 

In de KTV-ontvanger, waarin de kleurdraaggolf op basis van 
de Burst teruggenomen moet worden, het deel waarin uit de 
vergelijking tussen Burstfase en fase van de spanning van 

de referentieoscillator het naregelsignaal voor deze oscillator 
fgeleid wordt. 

Fasediscriminator 

Andere naam voor fasebrug. 

Fasefouten 

Algemeen: afwijking van de fasehoek. Bij KTV: afwijking van 
de faseverschuiving tussen fase van het kleursignaal en fase 
van de in de ontvanger teruggewonnen kleurdraaggolf, van 

de faseverschuiving tussen de fase van het kleursignaal en 
de fase van de kleurdraaggolf in het totale signaal van de 
KTV-zender. 

Fasevergelijkschakeling 

Andere benaming voor fasebrug. 

Fasepunten 

De fase van de hulpdraaggolf bepaalt de kleurtint. Een fase- 
draaiing van de gehele hulpdraaggolf kan geen kwaad, want 
het is niet de absolute fase, maar het faseverschil met de 
burst welke de kleurtint bepaalt. Alleen als fasedraaiing ver¬ 
schillend is voor burst en chrominatiesignaal wordt de kleur¬ 
tint beïnvloed. 

De invloed van fasefouten is vrij groot bij het NTSC-systeem 
en aanzienlijk gunstiger bij het SECAM (NIR)-systeem. Fase¬ 
punten hebben het ruimste invloed op het PAL-systeem. 

France, Henri de 

Uitvinder van het SECAM-kleurentelevisie systeem dat ook 
een NTSC variant is. 

Frequency interlacing 

Frekwentievervlechting. Wordt bij KTV toegepast in de kleu- 
rendraaggolf. 

Gammacorrectie 

Opheffing van niet-lineaire vervormingen die ontstaan tussen 
opgenomen scene en de weergave op het beeldscherm van 
de KTV-buis. 

Niet-lineaire vervormingen treden in hoofdzaak op in de op- 

namecamera en in de KTV-beeldbuis. Gamma is de betekenis 
voor de eksponenten waarmee niet-lineaire vervorming bij 
benadering uitgedrukt wordt. In de zender wordt in elk van 
de drie kanalen (rood, groen, blauw) vóór het samenstellen 
tot luminantie- en kleursignalen een niet-lineair element 
(gammacorrector) opgenomen. Men is tot deze concessie aan 
zenderzijde verplicht om de ontvanger niet al te gecompli¬ 
ceerd behoeven te maken. 

Gatenmasker 

In de schaduwmaskerbuis is tussen de elektronenkanonnen 
en het beeldscherm een zeef met ca. 300.000 gaten opge- 
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steld, waarvan het (gaten)oppervlak ongeveer % van het 

totale zeefoppervlak is. 
Elk gaatje in het gatenmaster behoort bij een tripel van drie 
rood-groen-blauw gekleurde beeldpunten. De afstand tussen 

gatenmasker en fluorescentielaag is 13,5 mm. 

Gebroken kleur 

Kleur waarvan de helderheid geringer is, dan de met het 
volledig geadapteerde oog waargenomen gemiddelde helder¬ 

heid van het blikveld. Olijfgroen en bruin zijn voorbeelden. 
Als we de kleur bruin bekijken in een omgeving met zeer 

geringe helderheid, dan zien we de kleur oranje in plaats 
van bruin. Zo kan ook olijfgroen, als geelgroen waargeno¬ 

men worden. 

Geometrische fouten 

Afwijking van de rasterbegrenzing op het beeldscherm van 
de rechthoekvorm. Bij de schaduwmaskerbeeldbuis worden 

de geometrische fouten, veroorzaakt door het feit, dat de 
straalsysteemassen niet evenwijdig aan de beeldbuisas lig¬ 
gen en bovendien omdat het beeldscherm slechts een ge¬ 
ringe welving heeft. Deze fouten worden door de afbuig- 
systemen en ook door dynamische convergentiecorrectie ge¬ 

corrigeerd. 

Groen-systeem 

Elektronenkanon, dat de „groene" elektronen op de groene 

punten van het scherm brengt. 

Grondkleuren 

De grondkleuren voor KTV zijn de kleursoorten waarmee de 
punten op het scherm oplichten. Als grondkleuren werden 

gekozen: coördinaten rood groen blauw 

NTSC X 0,67 0,21 0,14 

y 0,33 0,71 0,08 

nieuwe vorm X 0,65 0,27 0,152 

y 0,32 0,59 0,070 

Grijsafregeling 

Afregelen van de uitsturing van een KTV-buis; dit moet zo 
gebeuren, dat bij drie gelijktijdig voorkomende en evengrote 
en gelijk versterkte primaire kleuren een kleur verkregen 
wordt, die wij waarnemen in het wit-punt van de kleuren- 

driehoek. 

Halflijnoffset 

Keuze van frekwentie-afstand van de kleurdraaggolffrekwen- 

tie gelijk aan een oneven veelvoud van de halve lijnafbuig- 

frekwentie. 

Hanover Bars 

Treedt bij de eenvoudigste PAL-ontvanger op (Volks-PAL). 
Voert men aan de ene lijn het signaal met fasefout toe en 
aan de volgende hetzelfde signaal, echter met tegengestelde 
fasepunt, dan middelt het oog de fout tussen twee lijnen. 
Bijvoorbeeld op de ene lijn wordt geel als groen weerge¬ 
geven, op de volgende als oranje. Het scherm op voldoende 
afstand geobserveerd, levert dan de juiste kleurtint op. De 
verzadiging is echter wat minder, hetgeen niet storend is. 
Omdat de beelbuiskarakteristiek niet lineair is treden echter 

behalve kleurfouten ook helderheidsfouten op, die per lijn 
verschillend zijn. Dit geeft een grove streepstructuur, die 
door de interliniëring ook in vertikale richting lijkt te be¬ 

wegen. Dit effect wordt Hanover Bars genoemd. 

Helderheidssignaal 

Wordt ook luminantiesignaal genoemd. 

Het helderheidssignaal (y-signaal) is de som van de kleur- 

signalen rood, groen en blauw. 

y = 0,3r + 0,59g + 0,11b 

De drie kleuren in deze verhouding gemengd geeft als 
resultaat de kleur weer. De bij het helderheidssignaal be¬ 
horende modulatiefrekwentie omvat een bereik van 0.5 
MHz. Het helderheidssignaal komt overeen met het radio¬ 

signaal bij zwart-wit televisie. 

Helderheidsversterker 

Versterker voor het helderheidssignaal. Zie aldaar. 

Hoogspanningsgenerator 

Gestuurd door de lijnafbuigschakeling, echter niet met de 

lijnafbuigeindtrap samengebouwd. In een afzonderlijk deel 
wordt de hoogspanning zo opgewekt, dat de waarde gesta¬ 
biliseerd is t.o.v. straalstroomvariaties. In KTV-ontvangers 
zonder hoogspanningsgenerator ontstaat de hoogspanning in 

de lijnafbuigende trap en wordt met een ballastbuis gesta¬ 

biliseerd. 

Hoogspanningsstabilisatie 

In KTV-ontvangers moeten de invloeden van straalstroom¬ 

variaties op de hoogspanning zoveel mogelijk worden ver¬ 
meden, omdat anders straalstroom afhankelijke geometrische- 
en convergentiepunten kunnen optreden. De stabilisatie 
wordt verkregen m.b.v. een afzonderlijke gestabiliseerde 

hoogspanningsgenerator of met een bal lastbu i s. 

Hue 

Letterlijk vertaald: dominerende golflengte. Wij gebruiken 

kleurtint, zie aldaar. 

Hulpdraaggolf 

Een door een oscillator opgewekte hulpdraaggolf (f = 4,429 
MHz) wordt 90° verschoven waardoor twee hulpdraaggolven 
ontstaan, met gelijke bovengenoemde frekwentie, maar 90° 
in fase verschillend. Dit wordt gedaan omdat dat noodzake¬ 
lijk is om kwadratuurmodulatie te kunnen toepassen (zie al¬ 

daar). 

l-signaal 

Kleurensignaal, dat behoort bij de kleuren cyaan-oranje. 
De bijbehorende modulatiefrekwentie gaat tot ca. 1,5 MHz. 

Index-beeldbuis 

Beeldbuis, waarbij op de aluminiumlaag, die de kleurstrepen 
van de KTV-beeldbuis bedekken, parallel aan deze strepen 

indexstrepen geplaatst zijn. De indexbuis werkt of met 
slechts één elektronenstraal, of met één hoofdstraal en een 

geleidingsstraal. 
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Index-strepen 

Behoren bij index-beeldbuis, zie aldaar. De strepen dienen 
om de elektronenstralen op de strepen met de juiste kleur 
te brengen. 

Jaloesie-effekt 

Ook Luxaflex-effekt genaamd. Bij regelmatig optredende 
kleurfouten zoals in de kleurtint en kleurverzadigingsgraad 
bij op elkaar volgende lijnen, krijgt men de ind.uk, dat voor 
het beeldscherm een jaloezie geplaatst is. 

KBO-signaal 

Kleurenbeeldonderdrukkingssignaal, zie BOS-signaal. 

KBOS-signaal 

Kleurenbeeld, onderdrukking, synchronisatiesignaal. D.w.z. 't 
gehele signaal voor een KTV-uitzending, bevattend Kleur- 
signaal K, Beeldinhoud (helderheids) signaal B, Onderdruk- 
kingssignaal O en het synchronisatiesignaal S. 

Kegeltjes 

Het menselijk oog heeft deze in drie soorten. Rood, groen 
en blauwgevoelige. Met de kegeltjes zijn we in staat om 
kleuren te zien. Het menselijk oog heeft er totaal circa 
10.000.000. Het grootste deel ervan is groengevoelig, de rest 
voor de helft rood en blauwgevoelig. 

Kleurbalkengenerator 

Een voor testdoeleinden gebruikte elektronische balkengene- 
rator. 

De kleuren worden hier niet door camerabuizen afgetast, 
maar opgewekt met multivibratorschakelingen. 

Kleurenbandbreedte 

De volgende overwegingen zijn hiervoor van belang: 
a. het oog is ongevoelig voor kleurendetails 

b. het oog is traag en ziet 50 rasters per sekonde als één 
beeld 

c. het oog is gevoelig voor helderheidsvariaties. 

Voor luminantie of helderheidsignaal is de volle beschikbare 
bandbreedte van 5,5 MHz nodig. 

Omdat kleurendetails slecht worden waargenomen is voor 
kleurendetails bij 625 lijnen slechts 1,5 MHz nodig. Met be¬ 
houd van kleureneigenschappen kunnen details tot 0,5 MHz 
worden waargenomen, terwijl van 0,5 MHz tot 1,5 MHz 
slechts oranje of cyaan wordt waargenomen. De kleuren¬ 
bandbreedte behoeft dus slechts 1,5 MHz te zijn. Tot 5,5 
MHz is nodig voor verdere informatie. 

Kleurcoördinaten 

Om een kleur niet te behoeven te omschrijven, maar om 
deze onwrikbaar vast te leggen, met een plaatsbepaling, 
wordt een kleur uit de kleurendriehoek, met de horizontale 
coördinaat x en de verticale coördinaat y „omschreven". 

Kleurendraaggolf 

De kleureninformatie wordt op speciale manier uitgezonden, 
namelijk door frekwentievervlechting. 

In de openblijvende ruimte tussen draaggolf en signaal dat 
gemoduleerd wordt, is nog plaats voor ander signaal. De 
kleurendraaggolf wordt tussen twee harmonischen en wel de 
283 en 284ste van de lijnfrekwentie geplaatst. De frekwentie 
is 4,4296875 MHz, afgerond: 4,43 MHz. 

Bij 1,5 MHz is de energie van de kleurendraaggolf nul, omdat 
dit de maximale kleurenbandbreedte is. 

Kleurdoder 

Zie colorkiIIer. 

Kleurdrempel 

Een bepaalde helderheid, waarbij de kleurverschillen net niet 
meer waarneembaar zijn. 

Kleurendriehoek 

Driehoek waarin alle in de natuur voorkomende kleuren zijn 
opgenomen. De kleuren in de driehoek aangegeven met r, 
g en b zijn voor KTV gekozen. Verbindt men deze punten 
met lijnen, dan krijgen we het gebied dat op een KTV-ont- 
vanger weergegeven kan worden. 

Kleu renhu Ipdraaggolf 

Het leggen van kleurdraaggolffrekwentie in een ruimte tussen 
de harmonischen en de lijnfrekwentie. 

Kleurendraaggolf offset 

Zie onder hulpdraaggolf. 

Kleurenmeetkunde 

Ook colorimetrie genaamd, zie aldaar. 

Kleurmodulatie 

Modulatie van de kleurdraaggolf met de componenten van 
het primaire kleursignaal. 
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Kleurtint 

Meer gebruikt wordt kleur. Bedoeld wordt de juiste golf¬ 
lengte van de kleur. De kleurtint is onafhankelijk van ver¬ 

zadiging en helderheid van een kleur. 

Kleursignaal 

Het resultaat van de modulatie van de kleurdraaggolf met 
de componenten van het primaire kleursignaal (bijvoorbeeld 
het kleurverschilsignaal). Het kleursignaal krijgen we bij 
NTSC, PAL, waar kwadratuurmodulatie wordt toegepast, als 

een wat fase en amplitude betreft gemoduleerde wisselspan¬ 
ning, waarvan de frekwentie voor konstante kleuren (kleur 
en helderheid konstant) gelijk is aan de kleurdraaggolffre- 
kwentie. Bij SECAM is het kleursignaal de som van de ge¬ 

durende twee op elkaar volgende lijnen over te dragen com¬ 
ponenten. Het kleursignaal kan in twee componenten wor¬ 
den onderverdeeld, waarvan de wijzers met de overeenkom¬ 
stige componenten van het primaire kleursignaal overeen¬ 

komen. 

Kleursynchronisatiesignaal 

Ook „salvo" of „burst" genaamd, zie onder burst. 

Kleurtemperatuur 

Wordt aangegeven in graden Kelvin. 

Kleurvalentie 

De valentie wordt bepaald met de helderheid en de kleur- 

socrt (bestaande uit kleurtint en -verzadiging. 

Kleurvector 

Vector in kleurencirkel, die een bepaalde kleur voorstelt. 

Kleurverschilsignaal 

De drie kleurverschilsignalen zijn: 

(r - y), (g - y) en (b - y). 
Deze signalen dienen voor het sturen van de straalstromen 

van de KTV-buis. Dit gebeurt aan de stuurelektroden. Aan de 
kathoden wordt de KTV-buis met het helderheidssignaal y 

gestuurd. 
Voorbeeld: het weergeven van een blauwe beeldpunt. 

dan geldt: b = y, r = 0, g = 0 
(b - y) + y = b (stuursignaal voor blauwe straal) 
(r - y) + y = 0 (stuursignaal voor rode straal) 

(g - y) + y = 0 (stuursignaal voor groene straal) 

KI eurver sterker 

Ook chrominantieversterker of chromaversterker genaamd. 

Zie aldaar. 

Kleurverzadiging 

Voegt men aan een spectrale kleur een hoeveelheid wit toe, 
dan ontstaat een fletsere kleur die echter dezelfde kleurtint 
behoudt. Zo kan men b.v. op deze wijze door wit toe te 
voegen via spectraalrood over fletsrood naar wit komen. De 
kleuren worden steeds minder verzadigd tot wit ontstaat. De 
kleuren verschillen dus alléén in verzadigingsgraad. 

Kleurzoom 

Kleurafwijking aan de grens van twee verschillende helder¬ 

heden, resp. twee kleursoorten of twee kleuren. 

Kleurzuiverheid 

De drie elektronenstralen moeten de juiste beeldpunten 

onder een bepaalde hoek treffen. Een „rode" straal mag dus 
geen groene punt treffen enz. Behalve twee correctiemagne- 

ten zorgt de afbuigeenheid hiervoor. 

Kleurzuiverheidsmagneet 

Magneet die ervoor kan zorgen, dat de elektronenstraal op 
de juiste plaats op het scherm komt. De afbuigeenheid zet 

wat dat betreft de puntjes op de i. 

Konfetti 

Benaming voor kleurruisen op het KTV-beeldscherm. Kon¬ 
fetti komt overeen, met wat wij bij zwart/wit ontvangst 

„sneeuw" noemen. 

Kussenvervorming 

Beeldvervorming, ook bekend van zwart-wit televisie, ver¬ 
oorzaakt door het feit, dat de weg van elektronenkanon tot 
beeldmidden resp. beeldhoek niet even lang is. 

Kwadratuurmodulatie 

Modulatiesysteem/ dat gekozen werd om te voorkomen, dat 
kleurtint en kleurverzadiging elkaar beïnvloeden. 
Een deel van de door een oscillator opgewekte hulpdraag- 
golf (f — 4,429 MHz) wordt 90° verschoven, waardoor twee 
hulpdraaggolven ontstaan - met gelijke frekwentie - maar 
onderling 90° in fase verschoven. Zowel voor kleurtintinfor- 
matie als voor de informatie van de kleurverzadiging is dus 
een aparte hulpdraaggolf. Op beide hulpdraaggolven wordt 
nu AM-modulatie toegepast. De signalen die de hulpdraag¬ 
golven moduleren zijn i- en q-signaal. 

Kwadratuurmodulatie wordt in principe in NTSC, PAL en 
SECAM (NIR) systeem toegepast, echter bij de eerste twee 
met AM-gemoduleerde hulpdraaggolven en SECAM (NIR) met 

FM-gemoduleerde hulpdraaggolf. 

Kwadratuurfouten 

Optreden van kleurenzcom door eenzijdige bandbegrenzing 
van de kleursignaalcomponenten bij kwadratuurmodulatie. 

Bij een dergelijke bandbegrenzing van een component wor¬ 
den deze om 90° faseverschoven delen telkens bij andere 
componenten opgeteld (kleur-overspraak). Bij PAL worden 

deze kwadratuurfouten gecompenseerd omdat de compo¬ 
nenten, waarbij bandbegrenzing optreedt lijn om lijn omge¬ 

poold worden. 

Kwartlijn-offset 

Verschuiving van de kleurdraaggolffrekwentie t.o.v. het 

BOS-signaal met % van de lijnfrekwentie. 

Wordt vervolgd 
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AM/FM MEETZENDER 
door W. Mayer. 

Bijna iedere amateur heeft na het 

bouwen van een ontvanger moeilijk¬ 

heden met het afregelen van het toe¬ 

stel. Door de nood gedwongen en 

door het ontbreken van de financiën 

voor de aanschaf van een fabrieks- 

apparaat kwam het ontwerp uit de 

bus dat hierbij is afgedrukt. 

De schakeling is, zoals gebruikelijk 

bij hogere frekwenties, uitgevoerd in 

geaarde basisschakeling. Dit geeft een 

grotere stabiliteit dan b.v. een Col- 

pitts- of een Hartley-oscillator. De 

oscillator voor de 10,7 MHz werkt 

niet precies op deze frekwentie, 

maar op de tweede harmonische van 

het in de oscillator gebruikte kristal 

n.1. 10,655 MHz. Dit is echter nauw- 

keurig genoeg. De capaciteitsdiode 

verzorgt de FM-modulatie. 

Door nu nog een oscillator toe te 

voegen, waarvan het kristal in fre¬ 

kwentie 450 kHz verschilt met die 

gebruikt in de FM oscillator, ontstaat 

een prachtig 450 kHz signaal voor 

de afregeling van de MF-versterkers 

van AM-ontvangers. Nodig is het 

dan natuurlijk de FM-modulator om 

te schakelen tot AM-modulator. 

De laagfrekwent oscillator produ¬ 

ceert een aangenaam fluittoontje en 

bestaat uit een R-C-oscillator. De 

uitgang ervan wordt nog eens ekstra 

uitgevoerd, zodat het gehele apparaat 

ook nog als signaalgever te gebrui¬ 

ken is. 

Voor de HF-transistoren kunnen 

vele typen worden toegepast b.v. 

AF114, 115, 116, 117, 136 of OC44, 

614 etc. Ook voor de transistor in 

de LF-oscillator is praktisch elk ty¬ 

pe te gebruiken; de OC71 doet het 

in ieder geval bijzonder goed. 

Afregeling 

De potentiometers Pl en P2 moeten 

zodanig worden ingesteld dat beide 

oscillatoren dezelfde stroom op¬ 

nemen. Met P3 wordt de voorspan- 

ning van de cap. diode geregeld en 

met P4 stelt men de frekwentie van 

de LF-oscillator op een geschikt 

toontje in. 

O dat U het N 

N in ELEKTUUR O 
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60 dB lineair detectiebereik 
met standaard kristal-detectoren 

Het nieuwe Alfred 8000/7051 systeem heft 
alle tekortkomingen van alle bestaande 
meetapparatuur op dit gebied op, doordat 
de verhouding van de logaritmen van twee 
signalen lineair afleesbaar is in een gebied 
van -40 tot +20 dBm. 

REVOLUTIONAIRE NIEUWE 
METHODE VOOR DIRECT 

AFLEESBARE METING VAN: 

*de verhouding van 
absolute of relatieve vermogens 

* de reflectie coëfficiënt bij frequenties 
tussen 100 kHz en 40 GHz. 

Calibratie met een nauwkeurigheid van 
+0.3 dB bij + 20 dBm en ± 0.6 dB bij -40 
dBm door middel van een ingebouwde 
30 MHz oscillator. 

De enorme gevoeligheid van 0.5 dB/cm en 
de extreme gecalibreerde verschuiving over 
het beeldscherm biedt de mogelijkheid tot 
bestudering van elk detail van het signaal. 

Aparte uitgangen voor oscilloscoop, digi¬ 
tale teller en X-Y-schrijver. 

Een unieke schakeling geeft aan een 
standaard kristaldetector een dyna¬ 
misch bereik van 60 dB met volledige 
lineairiteit! 

Uitvoerige documentatie wordt U gaarne 
verstrekt door 

Ingenieursbureau 

KONING EN HARTMAN N.V. 
Koperwerf 30 Den Haag Tel. (070) 678380* Telex 31528 
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Konstruktie 

De onderdelen worden gemonteerd 

op een printplaatje. In fig. 2a is de 

opstelling van de onderdelen voor 

beide HF-oscillatoren gegeven. De 
kristallen kunnen direkt op de print 

worden gesoldeerd, beter is het ech¬ 

ter gebruik te maken van speciale 

voetjes hiervoor. Om de spoeltjes op 

de printplaat vast te zetten worden 

er twee gaatjes geboord waarin de 

uitstekende gedeeltes van de spoel- 

kerntjes geklemd kunnen worden. 

In fig. 2a is de printplaat getekend. 

Een voorbeeld van een printuitvoe- 

ring van de LF-oscillator is in fig. 

3 gegeven. 

Beide printplaatjes worden door de 

schakelaars met elkaar verbonden. 

De leidingen aan de uitgangen van 

de HF-oscillatoren moeten zo kort 

mogelijk gehouden worden wanneer 

deze verbonden worden met de fre- 

kwentiekeuzeschakelaar. 

De printplaatjes zijn op ware grootte 

getekend. Als etsmiddel werd ge¬ 

bruik gemaakt van een oplossing be¬ 

staande uit 900 gram FeCl3 opgelost 

in één liter water. Als afdeklak kan 

nagellak worden gebruikt. Een klei¬ 

ne batterij van 9 Volt volstaat lange 

tijd voor de voeding van het appa¬ 

raat, omdat de opgenomen stroom 

gering is. 

De beide spoeltjes bestaan uit 50 win¬ 

dingen, 0,4 mm litze- of koperdraad, 

gewikkeld op een 8 mm spoelvorm 

met kern (Philips). 

De kristallen zijn verkrijgbaar voor 

ƒ 2,50 per stuk bij Rkdio Ster, Her- 

derinnestraat 2a te Den Haag. 



EEN DIGITALE 
VOLTMETER VOOR ZELFBOUW 

Deel 3: De analoog-digitaal omzetter (A-D converter) 

De hierin beschreven schakeling is 

vanwege zijn eigenschappen geschikt 

voor toepassing in b.v. een eenvou¬ 

dige digitale voltmeter. 

De principiële opzet is weergegeven 

in figuur 18. Hierin geldt: 

I, = i2 + I3 0) 

De kondensatoren Q en C2 worden 

nu opgeladen door de operationele 

versterker en periodiek ontladen 

door de uni-junction transistor TV 

Zoals bekend wordt verondersteld, 

is de stroom door een kondensator 

evenredig met de frekwentie van de 

aangelegde spanning. 

De, gemiddelde stroom door Q en 

C2, zal dus evenredig zijn met de 

ontlaadfrekwentie, zodat we mogen 

stellen dat: 

I3 = k.f (2) 

(k = konstante) 

De ingangsstroom van een operatio¬ 

nele versterker is verwaarloosbaar 

klein, terwijl bovendien de ingangs- 

spanning van een tegengekoppelde 

versterker nul is, zodat geldt: 

b = I3 (3) 

Nu geldt voor I,: 

I, = Vi/R, (4) 

Substitutie van (2) en (4) in (3) geeft: 

Vi/R, = k . f (5) 

Hieruit volgt voor V;'. 

V, = R, . k . f = k' . f (6) 
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Hiermee is dus aangetoond, dat tus¬ 

sen de uitgangsfrekwentie en de in- 

gangsspanning een lineair verband 

bestaat. 

Figuur 2 geeft een schakeling weer 

zoals die door General Electric is ge¬ 

publiceerd in het Transistor Manual. 

Hierin vormen Tb T2 en T3 een ope¬ 

rationele versterker met een totale 

versterking van ca. 5000 x. 

Om de temperatuurdrift laag te hou¬ 

den, is voor Tl een dual-transistor 

gekozen. 

De tegenkoppeling vindt plaats via 

Du C! en C2. 

De schakeling geeft een frekwentie 

van 1 Hz resp. 1000 Hz bij een in- 

gangsspanning van 1 mV resp. 1 V. 

De lineariteit is beter dan 0,1% en 

de short-time drift is kleiner dan 

0,5 mV teruggerekend op de ingang. 

De afregeling van de schakeling is 

als volgt: 

Sluit S en verdraai Pt zover tot de 

schakeling begint te oscilleren. Open 

nu S, zet een spanning van 1 mV op 

de ingang en regel met P2 de fre¬ 

kwentie af op 1 Hz. 

Zet daarna 1 V op de ingang en regel 

met C! af op 1000 Hz. Mocht het 

regelbereik van C, niet groot genoeg 

zijn, dan moet C2 iets vergroot of 

verkleind worden. 

De stabiliteit van de voedingsspan¬ 

ning moet uiteraard beter zijn dan 

de meetnauwkeurigheid, zodat goe¬ 

de stabilisatie vereist is, b.v. met 

zenerdioden. 

goedkope 

versterker 

Door een eenvoudige tegenkoppeling is de¬ 

ze versterker ondanks zijn lage kosten zeer 

goed te noemen. 

Het vermogen is weliswaar slechts 1 Watt, 

maar voor hen die willen beginnen met de 

bouw van een versterker is dit simpele ont¬ 
werp ideaal. 

De powertransistor moet geïsoleerd wor¬ 

den opgesteld. Het isolatiemateriaal wordt 

door de fabrikant erbij geleverd. Een koel- 

plaat van 100 tot 150 cm2 aluminium is vol¬ 

doende. Zoals de tekening laat zien, kan 

de frontplaat de gehele schakeling bevatten. 

Het enige probleem is de weerstand van 

0,82 Ohm, die zelf gemaakt wordt van 

weerstandsdraad. 

Aangezien draad van 2,5 Ohm per meter 

of 10,2 Ohm per meter kan worden ge¬ 

kocht, is de lengte (33 cm, resp. 83 mm) 

af te meten, waarbij aan beide zijden een 

halve cm voor solderen wordt afgeknipt. 33 

cm van 2,5 Ohm-draad is wel ideaal, om¬ 

dat op een weerstandslichaam van 1 Watt 

(50 Ohm of hoger) deze 33 cm in 15 win¬ 

dingen kunnen worden gelegd. De einden 

van de draad worden dan aan de weer- 

standseinden gesoldeerd, zodat een stabie¬ 

le nieuwe weerstand ontstaat. De verster¬ 

ker zelf is niet kritisch wat betreft de 

bouw en de gevoeligheid is groot genoeg 

voor een kristalpickup of een tuner. 

De „gestippelde” condensator kan als cor¬ 

rectie voor de frekwentiekarakteristiek 

worden aangebracht in een waarde tussen 
100 pFen 0,01 \i¥. 
Tj = AC182, SFT353, AC125 etc. 

T2 = AC184, AC128 etc. 

T3 = SFT213, AD130, AD139 etc. 
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AFSTEM AUTOMAAT 

Een in wezen te kostbaar projekt voor het doel, maar 
uiterst instruktief voor hen, die zich meer willen ver¬ 
diepen in automatiseringsprocessen. 
Er wordt uitgegaan van drie informaties: 

1. AVR-signaal uit radio-ontvanger 
2. Start-schakelaar 
3. Ompolingsschakelaar 

Er zal weinig animo bestaan om de 

hier beschreven automaat voor het 

beschreven doel na te bouwen. 

De heer M. S. ter Haseborg te 

Groningen heeft echter een aantal 

bekende digitale schakelingen zo¬ 

danig aan elkaar gekoppeld, dat ons 

toch nuttig leek deze „uit een boze 

bui geboren” schakeling op te nemen. 

De opzet is om met een druk op de 

knop een motor de afstemconden- 

sator te laten draaien, die wordt om¬ 

gepoold als hij aan het einde van de 

schaal is en die als de knop wordt 

losgelaten zelfstandig zolang door¬ 

draait totdat een zender op maxi¬ 

male sterkte is afgestemd. 

Deze automaat is o.i. ook bruikbaar voor andere auto¬ 
matiseringsprocessen. 

De ontwerper gebruikt een stuur- 

schakeling voor een kleine gelijk- 
stroommotor-met-vertragingsmecha- 

niek, om de motor links dan wel 

rechts te draaien. 

Een differentiaaltrap met 2x AC128 

zorgt hiervoor. Deze trap is in serie 

geschakeld met een AD139 of als 

men wil is ze de emitterweerstand 

van deze ADI39, zodat de werking 

van de stuurtrap afhangt van het al 

of niet geleiden van deze 2 Watt- 

transistor. (17). 

In de differentiaalversterker zal of¬ 

wel T6 of T5 geleiden, hetgeen wordt 

bepaald door de polariteit op de 

basis. Dit geschiedt door de flip-flop 

aan de ingang, die via een kontakt 

op de as van de draaicondensator 

wordt omgeklapt. In figuur 2a wordt 

de bouwmethode van een dergelijk 

kontakt geschetst. Daar deze flip¬ 

flop niet in staat is de motorrichting 

los van het start-stop-circuit vast te 

houden wordt de flip-flop gevolgd 

door een schmitttrigger. 

Deze schmitttrigger levert dan de 

signalen voor de differentiële eind- 

versterker. Tot zover de motorstuur- 

schakeling. 

DE STOP-START-SCHAKELING 

Deze schakeling dient voor het 

openen en sluiten van T7. Dit ge¬ 

schiedt dan alweer met een flip-flop, 

die zowel door de startschakelaar SI, 

als door het AVR-signaal uit het 

radiotoestel (ingang A) kan worden 
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omgeklapt. De motor zal stoppen als 
er een maximaal signaal aan A ligt 
en zal lopen als SI gesloten is. Aan 
de hand van het schema en de oscil- 
logrammen is te zien wat er gebeurt. 

Aan punt A ligt het negatief gaande 
AVR-signaal. Bij het toenemen van 
de AVR-spanning zal ook de span¬ 
ning over Cl stijgen en tevens de 
collectorspanning. Na het passeren 
van punt T (fig. 5) zal deze spanning 
weer afnemen. Aan de collector van 
T2 verschijnt de differentiaalspan- 
ning van de AVR. 

Fig- 5 geeft aan hoe via de differen- 
tieelversterker, nadat van de differen- 
tieelspanning een blok is gemaakt, op 
punt D het stuursignaal voor de 
flip-flop tot stand wordt gebracht 
waardoor de toestand van de FF, nl. 
10 of 01 wordt bepaald. Bij „01” zal 
de T7 uit figuur 2 geleiden. 

De start-stop-schakelaar wordt niet 
alleen bestuurd door het AVR-sig¬ 
naal, maar ook door de startknop SI. 

Als deze knop wordt ingedrukt zal 
de T9 gaan geleiden, waardoor Cl 
zich via deze transistor zal ontladen. 
Zodra men de knop loslaat, zal de 
pulshoogte-analyzer (T8 + T9) een 
impuls afgeven, veroorzaakt door 
het „hole-carrier-effekt” en door de 
reststroom van de laadtransistor. 
Deze impuls zou de motor direkt 

weer tot stoppen dwingen. Om dit 
abrupte stoppen op te vangen wordt 
gelijktijdig met het ontladen van Cl 

een one-shot-multivibrator (mono- 
stabiele multivib) gestart die de PHA 
spert, zodat de motor blijft lopen 
ook als de drukknop SI wordt los¬ 
gelaten. 

De tijdkonstante van deze multivib 
moet in verhouding staan tot de 
snelheid van de motor. Zou de tijd¬ 
konstante te groot zijn en de motor 
te snel lopen, dan loopt de conden¬ 
sator dicht bij elkaar liggende zen¬ 
ders voorbij. Die tijdkonstante wordt 
o.m. bepaald door C3. Een lagere 
waarde van deze kondensator zal de 
tijd waarin de PHA gesperd wordt 
verkorten. 

Het model, dat de heer M. S. ter 
Haseborg bouwde werkt uitstekend. 
In rusttoestand trekt de schakeling 
60 mA en bij het lopen van de 
motor, 250 mA, het laatste natuur¬ 
lijk afhankelijk van de soort motor. 

Het is gewenst om in verband met 
de lage lekstroom voor T8 en T9 
siliciumtransistoren te kiezen. Het 
gebruik van een gestabiliseerde voe¬ 
ding is aan te bevelen, omdat vooral 

de PHA en de differentieelversterker 
storingsgevoelig zijn. 

Heeft men vaak te maken met zeer 
zwakke signalen, waardoor de gedif¬ 
ferentieerde impuls te slap is, dan 
kan het nuttig zijn vóór Til een 
emittervolger op te nemen. 
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De keuze der transistoren is verder 
niet kritisch; wel dient voor de Til 
(BC107) een type uitgezocht te wor¬ 
den met een versterkingsfaktor tus¬ 
sen 400 en 800. De schakeling in de 
ontvanger heeft toch nog een nadeel, 
omdat er een groot verschil in HF- 
signaal blijkt te blijven, zodat men 
toch nog regelmatig de stoel uit 
moet om bij een ander station de 
volumeregelaar te hanteren. 

Een suggestie om deze volumerege- 
ling automatisch te maken is niet 
onbekend en kan geschieden volgens 

fig. 8. 

CONCLUSIE 

Het ontwerp is te kostbaar om het 
toe te passen voor het automatiseren 
van de handbediening van een radio¬ 
toestel. Het heeft echter grote waar¬ 
de voor hen, die meer thuis willen 

raken in automatiseringsprojecten. 
De stuurversterker lijkt op de PDM- 
versterker (zie elektuur, april ’66). 
Verder bevat het ontwerp een aantal 
voor de LF-elektronica wezens¬ 
vreemde schakelingen, zoals een 
monostabiele multivib, een differen¬ 
tiële versterker, een pulshoogte-ana- 
lisator, een mechanisch gestuurde 
flip-flop en een schmitttrigger, die 
in de moderne schakeltechniek dage¬ 

lijkse kost zijn. 

Het is daarom, dat we dit „automa- 
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tiseringsprojekt” hebben opgenomen, 
omdat het in wezen eenvoudig van 
opzet is en als zodanig een praktische 
aanvulling is op onze digitale kursus. 
Heeft men het er niet voor over om 
er transistoren en weerstanden aan 
te besteden, dan is het toch nuttig 
als bestuderingsobject. 

diff. fitter 

™^|^art impuls 

X 

Beziet men de drie ingangssignalen, 
AVR, startknop en ompoling, dan 
zouden deze ook kunnen worden ge¬ 
zien in ander verband. Zo zou de 
AVR kunnen worden geleverd door 
een LDR-weerstand, zodat de hoe¬ 
veelheid licht het draaien van de 
motor beïnvloedt. De ompolings- 
schakelaar kan ook bestuurd worden 
door een maximaal of een minimaal 
vloeistofniveau of een maximale of 
minimale hoeveelheid licht of ge¬ 
wicht. 

—■I output 

2nv I de,QV un,t 
_ ^sec I 

© 
sturing derAD132 

J 

andere relaisschakeling dan ook. 
De startschakelaar kan een relais- Vanzelfsprekend kunnen voor de 
kontakt zijn, dat verbonden is met mechanische kontakten ook transis- 
een tijdschakelaar, een teller of welke toruitgangen gebruikt worden. 

UJT 

ALS KONKURRENT 

VAN KRISTALLEN 

General Electric heeft ’n nieuwe uni- 
junction gelanceerd in de vorm van 
een IC, die als belangrijkste voor¬ 
delen boven bestaande UJT’s heeft 
een frekwentiestabiliteit van 0,5 °/o 
tot 50 kHz bij een temperatuurgebied 
tussen -55°C tot 150°C. 

De nieuwe UJT wordt gefabriceerd 

als een p-type gediffundeerde weer¬ 
stand. De interbasisweerstand va¬ 
rieert maximaal 0,25 °/o per graad 

celsius. Door de fabricagemethode is 
het bovendien zo, dat de nieuwe 
UJT het complement is van de be¬ 
staande UJT; hij werkt als ’n p-type 
UJT, terwijl de tot nu toe bekende 
alle n-UJT’s zijn. Dit polariteitsver- 
schil was geen opzet bij de ontwikke¬ 
ling, maar aangezien het er nu is, 
kunnen aantrekkelijke schakelingen 
ontworpen worden. 

Een bezwaar is de lage breakdown¬ 
spanning van 9,5 V. De êta-faktor 
(percentage van de spanning tussen 
BI en B2, die aan de emitter gelegd 
moet worden om geleiding tussen BI 
en B2 te veroorzaken) is weliswaar 
per UJT verschillend, maar aangezien 
deze êta afhankelijk is van de inter¬ 
basisweerstand, is de afwijking in de 
schakeling nooit meer dan 1 °/o. 
Het type is CU (Complem. UJT), dus 
CU-5K1 en kost $ 4,64 per stuk bij 
100 stuks. Door de grote nauwkeu¬ 

righeid zijn er mogelijkheden voor 
afbuiging in TV-ontvangers of oscil- 
loscopen, vooral als de prijs in een 
later stadium zal zakken. 
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STAND 109 
DEMONSTRATIES: 
BALKON-EUROPAHAL 

TEMPOFOON PROGRAMMA: SANSUI Stereo versterkers, tuners. 
luidsprekers, hoofdtelefoons. 

GARRARD Platenspelers. RADFORD Stereo versterkers, tuners. 
SHURE Pickupelementen, CELESTION Compact luidsprekers. 

Pickup armen. TELEWATT Stereo versterkers, luidsprekers, 
TEMPOFOON Stereo tableaux, versterkers. bandrecorders. 

luidsprekers. SONOTONE Luidsprekers, elementen. 

TEMPOFOON N.V. Kap. Hatterasstr. 8, Tilburg, tel. 042 50- 2 33 53 
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interkom 
Een zeer eenvoudige maar toch ook zeer 

gevoelige interkom zal in vele gevallen zijn 

diensten bewijzen. Hierbij een schakeling 

met slechts vier transistoren, waarbij voor 

Tr, t/m Tr3 elke goede germanium pnp- 

transistor kan worden gebruikt. 

De aangegeven typen dienen alleen ter 

oriëntatie. Tr4 moet een powertransistor 

zijn. Hiervoor komen verschillende typen 

in aanmerking: b.v. OC30, 006, SFT213, 

AD139, AD149, AD150 en AD138. 

Als uitgangstransformator kan een type 

worden toegepast, dat een verhouding heeft 

van 5000 : 8 Ohm. Ook kan het type 

A3.162.000 van Philips worden gebruikt. 

De speakers zijn laagohmig (5-8 Ohm). 

Vooral bij de weergave van oude LP’s kan 
een ruisfilter heel bruikbaar zijn. De eigen¬ 
schap van de transistor om een lage uit- 
gangsimpedantie te hebben, maakt deze bij 
uitstek geschikt voor een filterschakeling. 
In het hierbij afgebeelde schema kan het 
kantelpunt van de filterschakeling gewij¬ 
zigd worden door andere waarden te ne¬ 
men voor Rt en De waarden aangegeven 
gelden voor een kantelpunt van 5000 Hz. 
Voor 7000 Hz en 10.000 Hz worden de 
waarden voor Rj en Q resp. 3,9 k en 4700 
pF en 2,7 k en 0,01 ^F. 

ruisfilter 

AC 182 
SF T 353 

elektronische tachometer 
Met een monostabiele multivib is op een¬ 

voudige manier een goedkope en betrouw¬ 

bare toerenteller te konstrueren voor een 

auto. Het ontwerpje hier getekend, is ge¬ 

schikt voor zowel 2- als 4-takt motoren 

met een maksimum aantal cilinders van 8. 

Als indikator doet een goedkoop 1 mA 

metertje dienst (b.v. Hioki a ƒ 11,50; Auro¬ 
ra Kontakt). 

De afregeling kan op twee manieren ge¬ 

schieden. De eenvoudigste methode is de 

schakeling even te monteren in een auto, 

waarin reeds een geijkte toerenteller is aan¬ 

gebracht. Wanneer deze meter 1000 toeren 

aangeeft moet R3 zo ingesteld worden, dat 

de meter 0,1 mA aangeeft. De meter is nu 
geijkt. 

De tweede methode is de afregeling m.b.v. 

een vierkantsgolfgenerator. Deze moet wel 

een uitgangsspanning kunnen produceren 

die varieert van 6 tot 24 Volt. De instel- 

frekwentie voor de generator is voor een 

8-cilinder wagen 67 Hz, voor een 6-cilin- 

der 50 Hz en voor een 4-cilinder 33 Hz. 

Met R3 wordt de wijzer gebracht op 
0,1 mA. 

Bij beide manieren van afregeling wordt 

een schaal verkregen waarbij als eenheid 

1000 toeren per minuut wordt gebruikt. 
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AHTIEELIEFBEBBERS 
Dat er bij vele amateurs nog zeer 

veel buizen rondzwerven bleek 

wel uit reakties op het artikel 

10 Watter voor Antiekliefhebbers 

(Elektuur juni 1967). Voortbor¬ 

durend op de omstandigheid dat 

deze buizen ergens nuttig voor ge¬ 

bruikt dienen te worden en om 

de genoemde 10 Watter nog wat 

universeler te maken, werd deze 

kanalenmixer gekonstrueerd. 

Het is n.1. vaak bijzonder prettig 

de beschikking te hebben over een 

mixer. Om maar eens een paar 

voorbeelden te noemen: bij het 

samenstellen van ”eigen” pro¬ 

gramma’s op de band, van brief- 

bandjes voorzien van de nieuwste 

”hits”, van achtergrondgeluiden 

bij gesproken kommentaar bij 

dia-projektie avonden, enz. 

In het ontwerp zijn slechts twee 

dubbeltriodes gebruikt. Dit om de 

afmetingen bescheiden te kunnen 

houden. Misschien valt er over 

het nut van de dubbele toonrege¬ 

ling te twisten, maar er was toch 

een triode over en bovendien was 

de 10 Watter in principe alleen 

uitgerust met een ”hoge tonen af¬ 

knijper”. Voor de gebruikte bui¬ 

zen kan praktisch elk type toege¬ 

past worden, alleen worden de af¬ 

metingen wel wat groter. De voe¬ 

ding van de mixer kan geschieden 

vanuit de gebruikte buizenverster- 

ker, de hoogspanning mag varië¬ 

ren tussen de 200 en de 300 Volt. 

De konstruktie van het geheel is 

helemaal niet kritisch. Voor de 

leidingen van de verschillende in¬ 

gangen naar de potentiometers 

gebruike men afgeschermde ka¬ 

bel ter voorkoming van brom. 

KANALEN MIXER 
Mocht men last hebben van "mo¬ 

torboten” (genereren in een lage 

frekwentie) dan wijst dit op een 

euvel aan het voedingssysteem. 

Het is namelijk zo dat bij een 

grotere belasting van het voe- 

dingsapparaat de bromspanning, 

die altijd op de hoogspanning is 

gesuperponeerd, groter wordt en 

bovendien kan de inwendige 

weerstand van de voeding te 

groot blijken te zijn. Dit alles kan 

worden tegengegaan door grotere 

elektrolieten toe te passen. Daar¬ 

om kan met voordeel de elko van 

16 juF worden vervangen door ’n 

exemplaar van 50 juF. 
Om tenslotte de laatste restjes 

brom te elimineren kan de voe¬ 

ding van de gloeidraden geschie¬ 

den d.m.v. gelijkstroom. Hiertoe 

wordt de 6,3 V gloeidraadvoeding 

door een siliciumdiode (30 V, 

0,5 Amp.) gelijkgericht en d.m.v. 

een aftakbare draadgewonden 

weerstand op 6,3 V ingesteld. Dit 

laatste uiteraard bij een ingescha¬ 

keld apparaat. 

Een signaalbron voor het testen van ver¬ 
sterkers, radio’s, TV’s, hoofdtelefoons, luid¬ 
sprekers enz. moet bij voorkeur rijk zijn 
aan harmonischen. 
Een multivibrator is heel geschiet. De hier 

SiOlMjIOCVCr gegeven schakeling bevat twee transistoren 
^B5*B ■€!€■■ 5jww UI waarvoor praktisch elk type toegepast kan 

worden. Wel dient bij npn-transistoren de 
voedingsspanning van. polariteit te worden 
veranderd. 
Wanneer de schakelaar wordt vervangen 
door een seinsleutel, is dé signaalgever ge¬ 
schikt als hulpapparaat voor het instuderen 
van de morse-code. 
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Amsterdam, Korte Leidsedwarsstraat 191, 
telefoon 020 - 245206 
Alleenvertegenwoordiger voor Nederland 
van Richard Hirschmann. Radiotechnisches 
Werk Esslingen W. Duitsland 

centrale 
antenne- 
systemen 
televisie-en 
radio- 
antennes 
auto- 
antennes 

kontakt 
materiaal 

Op de firato '67 stand 105 tonen wij u onze 
uitgebreide kollektie. 
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PARKEERLICHT ® 
Toen ik het parkeerlicht in mijn auto 
via een fotocel wilde bedienen, be¬ 
gon ik met een schakeling zoals ge¬ 
tekend in fig. 1. 

Zolang het licht is, heeft de LDR een 
lage weerstand; Ql wordt in ver¬ 
zadiging gedreven (waarbij Rl de 
basisstroom begrenst), Q2 is afge¬ 
knepen. Het lampje L is uit. 
In het donker heeft de LDR een hoge 
weerstand, Ql krijgt geen sturing, 
via R2 wordt Q2 uitgestuurd en het 
lampje brandt. Dit lijkt er mooi - het 
werkt ook - maar er zitten twee ad¬ 
dertjes onder het gras, nl. de scheme¬ 
ring en de kollektordissipatie van 
Q2. 
Bij daglicht, als Q2 is geblokkeerd, is 
zijn dissipatie klein, bijv. 6 V bij 
0,2 mA, dat is 1,2 mWatt. In het 
donker, als Q2 volledig is uitge¬ 
stuurd, is zijn dissipatie bijvoorbeeld 
250 mA bij 0,2 V, dat is 50 mWat. 
Het lijkt dus, of men voor Q2 een 
kleine schakeltransistor zal kunnen 
gebruiken. Maar wat gebeurt er in de 
schemering? Als het langzaamaan 
donkerder wordt, zal er een toestand 
optreden waarin Q2 en het lampje 
elk de halve spanning krijgen. Door 
de niet-lineairiteit van het lampje zal 
de stroom dan bijv. 150 mA zijn. 
Dan wordt de dissipatie van Q2 = 
3 V bij 150 mA ofwel 450 mWatt. 
Dat verdraagt een kleine schakeltran¬ 
sistor niet. Nu kunnen we voor Q2 
een eindtransistor nemen, maar het is 
veel eleganter een schakeling te kie¬ 
zen, waarbij die tussentoestand niet 
kan optreden. 

Dat doet zich voor bij de Schmitt- 
trigger (fig. 2). In daglicht is Ql 
helemaal uitgestuurd, Q2 krijgt geen 
sturing en het lampje is uit. Zodra de 
LDR zoveel weerstand heeft, dat Ql 
niet meer volledig uitgestuurd is, 
gaat Q2 een kleine stroom trekken; 
daardoor neemt de spanning over R3 
toe. Ql krijgt hierdoor minder stu¬ 
ring waardoor Q2 meer stroom gaat 
trekken, enz. 

Dit gaat door als een kettingreactie 
en in een zeer korte tijd heeft Q2 het 
van Ql „overgenomen”. Omdat Q2 
in de nieuwe toestand veel meer 
stroom trekt dan Ql in de vorige 
toestand, is de spanningsval over R3 
zo groot, dat Ql volledig afgeknepen 
staat. De trigger klapt daarom ook 
niet bij het minste of geringste weer 
terug. Integendeel: er is een zekere 
toename van de hoeveelheid licht op 

de LDR nodig om het lampje weer 
te doven. Dit is gewenst want anders 

zou het lampje in de buurt van hei 
omschakelpunt gaan knipperen op 
kleine schommelingen in de verlich 
tingssterkte. Met Rl kan de gewenst* 
gevoeligheid worden gekozen, R2 i: 
een begrenzingsweerstand. 
De inbouw in de auto is erg eenvou¬ 
dig. Het gedeelte van de schakeling 
binnen de stippellijn heb ik in eer 
aluminiumdoosje ingebouwd. D* 
LDR „kijkt” door een opening in het 
doosje via de voorruit naar buiten 
De verbinding met min (= massa) 
komt tot stand, door het doosje op 
een geschikte plaats met plaatschroe- 
ven vast te zetten. Verder gaat er 
één draad naar de schakelaar en één 
naar het lampje. De andere kant van 
het lampje is al via de fitting met 
massa verbonden. 

(De heer J. Pelle ontvangt een elek- 
tuur-premie van ƒ 35,—). 

ALS U NIET VAN GISTEREN BENT 

EN OOK MORGEN BIJ WILT BLIJVEN 

LEES DAN 

VANDAAG: elektuur 
MAANDBLAD VOOR ELEKTRONICA 

TELEFOON 04494-5899 
elektuur postbus 40, Geleen. 
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INSTRUMENTATIE 
ELECTRONICA 

COMMUNICATIE 
INDUSTRIE 

LUCHTVAART 

LEVfRT Al UW KAEtll 

( 

Slechts een groot concern als B.I.C.C. 

kan een dergelijk uitgebreid pro¬ 

gramma aanbieden. B.I.C.C. kabels 

zijn leverbaar volgens Engelse, Ame¬ 

rikaanse en Europese specificaties, 

of worden speciaal vervaardigd voor 

gebruik onder bijzondere omstandig¬ 

heden. De kennis en de research 

faciliteiten van B.I.C.C. zijn beschik¬ 

baar om Uw kabelproblemen op te 

lossen. 

Vele types coax. en veeladerige ka¬ 

bels zjjn uit voorraad Bussum lever¬ 

baar. 

G. KANNEGIETER 
Eleotronica 

IMPORT, EXPORT, ENGROS, FABRICAGE, 

Lothariuslaan 76, 

BUSSUM 
Tel. 0 2159 -1.86.22. Telex 11495. 



TV-ANTENNE- 
MEETAPPARAAT 

De helaas sterk uiteenlopende 
TV-normen, zowel in Europa 
als overzee noopten Siemens 
een universeel TV-antenne- 
meetapparaat, de SAM 390 
(volledig getransistoriseerd en 
met batterijen) in het pro¬ 
gramma op te nemen. Het 
werd ontwikkeld voor niveau- 
bepaling, zonder beeldweer¬ 
gave en akoestische controle. 
Op het beeldscherm van een 
kathodestraaloscillograph ver¬ 
schijnt bij het meten het am- 
plitudeverloop van het televi¬ 

siesignaal. Gemeten wordt 
door vergelijking met een in 
amplitude variabele meetim- 
puls. Het meetresultaat wordt 
op een overzichtelijke lineaire 
schaalverdeling die in dB 
(1 pV) is geijkt af gelezen. 
De 3 meetingangen met span- 
ningsdelers met dempingen 
van 0/20/40 dB zijn voor toe¬ 
passing van 60 Ohm coaxiaal 
pluggen gebouwd. 
In het frequentiebereik van 
40 - 100 MHz en 160 - 230 
MHz (VHF) en 470 - 890 MHz 
(UHF) kunnen televisiekanaal- 
spanningen van ± 50 p V tot 
2,5 V aan 60 Ohm woorden ge¬ 
meten, overeenkomend met 
34 dB ( 1 pV) tot 128 dB 
(1 p V), met een meetonnauw- 
keurigheid die kleiner is dan 
2 dB. Ook het meten van 
synchroonsignalen en de effec¬ 
tieve spanning van de draag- 
golf, alsmede het optimaal uit¬ 
richten van TV-antennes zijn 
met dit apparaat mogelijk. 

ZEER KLEINE 
AUTORADIO 

De autoradio wordt snel po¬ 
pulair, niet alleen vanwege de 
muzikale begeleiding onder 
het rijden, maar ook door de 
noodzaak op de hoogte te 
blijven van mededelingen over 
wegomleggingen, opstoppin¬ 
gen, toestand van wegen enz. 
Men verwacht dat met het 
toenemende auto-aantal in de 
naaste toekomst dergelijke me- 

TT [810(1® 
dedelingen steeds belangrijker 
zullen worden voor de ver¬ 
keersdeelnemers. Om de auto¬ 
radio voor een groter deel van 
de automobilisten bereikbaar 
te maken, heeft Philips aan de 
bestaande serie van zes, een 
zevende autoradio toegevoegd, 
die sterk opvalt door zijn ge¬ 
ringe afmetingen en ook door 
een lage prijs. 
Door een ver doorgevoerde 
miniatuurtechniek heeft men 
een toestelletje weten te ma¬ 
ken dat 5,7 centimeter diep is; 
dit is circa één derde van de 
tot nu toe gebruikelijke appa¬ 
raten. 

5000 ELEKTRONISCHE 
ORGELS 

In Nederland is nu de groot¬ 
ste orgelfabriek officieel in ge¬ 
bruik genomen: N.V. Eminent 
te Bodegraven, waar 5000 tran¬ 
sistor orgels per jaar worden 
af geleverd. Ongeveer 30% van 
deze productie wordt geëxpor- 
porteerd, overwegend naar 
West-Duitsland, België en 
Frankrijk. In Nederland wor¬ 
den de Eminent-orgels voorna¬ 
melijk verkocht via de geves¬ 
tigde pianohandel. 
N.V. Eminent biedt in de 
nieuwe fabriek werkgelegen¬ 
heid aan 150 arbeiders. 

DIPLOMAT 

Onder de naam Diplomat 
heeft Nord Mende een nieuw 
televisie-apparaat geïntrodu¬ 
ceerd. Het apparaat is verre¬ 
gaand getransistoriseerd zodat 
nog slechts 7 buizen, inklusief 
de beeldbuis (A 59 - 11/12 W), 
worden gebruikt. De toegepas¬ 
te tuner beslaat zowel het 
UEIF als het VHF gebied. 
Verder is het toestel uitgerust 
met een zender-voorkeur-in- 
stelling d.m.v. zes druktoet- 
sen. 
Het Nord Mende assortiment 
wordt in Nederland gevoerd 
door n.v. Konrad, Kleine 
Gartmanplantsoen, Amster¬ 
dam. 

KLEINSTE KONDEN- 
SATORMIKROFOON 

Sennheiser Electronic heeft ’n 
nieuwe kondensator omhang- 
mikrofoon gekonstrueerd, die 
wel de kleinste thans op de 
markt zijnde mikrofoon in 
kondensatoruitvoering zal zijn. 
Deze mikrofoon kan onzicht¬ 
baar onder de das gedragen 
worden, heeft een frekwentie- 
bereik van 50-20.000 Hz. De 
versterker van deze mikrofoon 
wordt in een kleine tube in de 
zak gedragen, dan wel onder 
een japon weggewerkt. De uit¬ 
voering is in edelstaal of goud. 
De prijs is ca. ƒ 850,—. 
Inlichtingen verkrijge men bij: 
N.V. Kinotechniek. Prinsen¬ 
gracht 530 te Amsterdam. 

PA 15-30 

Onder de typeaanduiding PA 
15-30 brengt Amroh te Mui- 
den een versterker die speciaal 
ontworpen is voor het ver¬ 
sterken van spraak en muziek 
op plaatsen waar géén aanslui¬ 
ting op het lichtnet mogelijk 
is. De getransistoriseerde ver¬ 
sterker geeft met een 12 volts 
akkuvoeding een krachtig ge- 
luidsvermogen af van 30 watt. 
Konstruktie en materiaal zijn 
geheel afgestemd op langdurig 
en intens gebruik in alle 
weersomstandigheden, terwijl 
de vormgeving aan moderne 
eisen voldoet. 

Nagra- en andere reportage 
bandrecorders. 
Daar dit mengpaneel in hoofd¬ 
zaak voor professioneel en se- 
mi-professioneel gebruik ge¬ 
bruik gedacht is, werd het in 
het bijzonder aan de eisen van 
radio, televisie, enz. aange¬ 
past. 
Gekoppeld aan een draagbare 
recorder, blijft het mengpa¬ 
neel, met de afmetingen van 
317 x 225 en 80 mm, een ge¬ 
makkelijk te transporteren 
unit. 
De VMP 101 kan, óf door de 
twaalf ingebouwde monocel- 
len, óf door de Nagra III ge¬ 
voed worden. 
Het bevat 4 symmetrische 
aardvrije ingangen, met een 
gevoeligheid van 0.1 mV, ge¬ 
schikt voor dynamische, con¬ 
densator-, of transistor-con- 
densator microfoons in HF- 
schakeling, waarbij de MKH- 
microfoons uit het paneel ge¬ 
voed worden. 
Tussen microfoonplug en in- 
gangstrafo is een in vier stan¬ 
den (0 dB, —20 dB, —40 dB 
en —60 dB) omschakelbare af- 
zwakker aanwezig, terwijl bo¬ 
vendien de achtergeschakelde 
versterker continu met 20 dB 
kan worden geregeld. Verder 
kan in ieder kanaal een filter 
ingeschakeld worden, die fre¬ 
quenties onder 100 Hz met 
ongeveer 10 dB/oktaven ver¬ 
zwakt. 
De uitgangen van de 4 kana¬ 
len zijn afzonderlijk regelbaar 
door middel van een schuif- 
potentiometer, komen echter 
op één knooppunt weer teza¬ 
men. Hierna komt een totaal- 
versterker met nageschakelde 
hoog- en laag klankregelaar. 
Deze regelaar kan echter naar 
keuze, ook op alleen het eer¬ 
ste kanaal geschakeld worden 
en heeft een versterking van 
0 dB. 
Als laatste versterkingspunt 
volgt een uitgangstrap in te- 
genkoppeling met een niveau 
v^n -j- 6 dB bij 200 Ohm. 
Tenslotte is door middel van 
een steker de mogelijkheid 
aanwezig, een tweede mengpa¬ 
neel op het knooppunt aan te 
sluiten, waardoor de installatie 
verder kan worden uitgebreid. 
Inlichtingen: 
Kinotechniek n.v., Prinsen¬ 
gracht 530, Amsterdam. 

NIEUW DRAAGBAAR 
MENGPANEEL, VMP 101 

Een interessante SENNHEI- 
SER noviteit is het draagbaar 
mengpaneel VMP 101, voorde 
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HALFGELEIDERS en BUIZEN 

VERMOGENSTRANSISTOR 
VOOR HET L.F.-GEBIED 

De nieuwe NPN vermogens- 
transistor BD 124 is bestemd 
voor het l.f.-toepassingsge¬ 
bied, maar dank zij de hoge 
grensfrequentie van 100 MHz 
ook uitstekend geschikt voor 
toepassing in eindtrappen van 
horizontale deflectie-circuits. 
In eindtrappen van audiover- 
sterkers kan uiteraard even¬ 
eens worden geprofiteerd van 
deze hoge grensfrequenties. 
Bovendien zijn met deze tran¬ 
sistors vrij grote uitgangsver- 
mogens te verwezenlijken. 
De BD 124 is ondergebracht 
in een metalen omhulling en 
kan met twee bouten direct 
op de koelplaat worden ge¬ 
schroefd. De collector is met 

tor ondergebracht is in een 
TO-18 omhulling. De TAA 
320 kan worden gebruikt in 
PH-meters en in digitale volt- 
meters. Hij is tevens geschikt 
voor medisch-fysische toepas¬ 
singen. Gekoppeld aan de sili¬ 
cium vermogenstransistor BD 
115 kan hij dienst doen als ge¬ 
luidsversterker met een uit- 
gangsvermogen van 2 Watt. 
Tenslotte is hij ook goed te 
gebruiken als impedantietrans- 
formator, waarbij de zeer 
hoge ingangsimpedantie, in de 
orde van 1010 ohm, goed tot 
zijn recht komt. 

DUBBELTRANSISTORS 
VOOR DIFFERENTIAAL - 
VERSTERKERS 

Speciaal voor differentiaalver- 
sterkers heeft Philips de dub- 
beltransistors 418 BCY/A, B 
en C ontwikkeld. In differen- 

BOEKEN BROCHURES 

TELEFUNKEN- 
LABORBUCH-BAND 4. 

Evenals de drie voorgaande 
delen van de Telefunken La- 
borbuch serie, staat ook het 
nieuw verschenen deel 4 boor¬ 
devol met gegevens, die voor 
zowel de doorgewinterde tech¬ 
nicus als voor de student of 
leraar van groot belang zijn. 
De inhoud van ’band 4’ heeft 
voor 25% betrekking op de 
theoretische en praktische 
KTV-techniek. 
Uiteraard speelt het PAL- 
systeem een hoofdrol. Verder 
worden in theoretische be¬ 
schouwingen o.a. stereodeko- 
ders en transformatorloze 
transistoreindtrappen behan¬ 
deld, gevolgd door praktische 
voorbeelden. 
T-To*- pn-f sbnrhnrh 

tuur op dit gebied. Een zeer 
informatief en duidelijk lees¬ 
baar boekje met als titel 
„Perfekt geluid” verscheen 
onlangs bij de uitgeverij Klu- 
wer te Deventer. De auteur, 
dhr. C. Wier, beschrijft hier¬ 
in de wezenlijke HI-FI-ken- 
merken en wel zodanig dat 
een volslagen leek op dit ge¬ 
bied zoveel kennis op doet, 
dat zijn eventuele aankopen 
geheel verantwoord zullen 

zijn. 
In een logische volgorde be¬ 
handelt de auteur de alge¬ 
mene eigenschappen waaraan 
een HI-FI installatie dient te 
voldoen. Bovendien geeft de 
schrijver tussen de bedrijven 
door allerlei waardevolle ad¬ 
viezen. Prijs ƒ 6,90. 

CENTRELCO 

De Elektronische Industrie 
de omhulling verbonden. 

TWEE NIEUWE 
VELDEFFECT- 
TRANSISTORS 

Philips heeft twee nieuwe si¬ 
licium planaire epitaxiale 
veldeffecttransistors, waarvan 
de poort in het N-gebied ligt, 
aan haar programma toege¬ 
voegd. Zij zijn geschikt voor 
tal van VHF- en UHF-toepas- 
singen in professionele appara¬ 
tuur. Dank zij een geïnte¬ 
greerd scherm tussen de af- 
voerelektrode (drain) en de 
bronelektrode (source) is de 
terugkoppelcapaciteit bijzon¬ 
der klein. Bovendien hebben 
deze veldeffecttransistors een 

tiaalversterkers is het van het 
grootste belang dat transistors 
worden gebruikt met precies 
dezelfde eigenschappen en het¬ 
zelfde verloop bij de gebruiks- 
omstandigheden. Een bekend 
voorbeeld is het verloop van 
de basis-emitterspanningen bij 
de beide transistors van een 
long tailed pair tengevolge 
van temperatuurvariaties. 
Wanneer dit verloop voor 
beide transistors verschillend 
is, ontstaat een extra ver¬ 
schilspanning, die natuurlijk 
ook wordt versterkt maar die 
met het oorspronkelijke te 
versterken signaal niets te ma¬ 
ken heeft. Vandaar de con¬ 
structie van de dubbeltransis- 
tors, die uit twee volkomen 

Band 4 (356 blz., 410 afb.) is 
een uitgave van Francis Ver¬ 
lag te München en is in Ne¬ 
derland verkrijgbaar bij de 
Muiderkring N.V. te Bussum. 
De prijs bedraagt ƒ 10,70. 

RADIO-SERVICE- 
HANDBUCH 
door Dr. Adolf Renardy. 

Bij de uitgeverij Francis Ver¬ 
lag te München verscheen kort 
geleden de vierde druk van 
het uitstekende Radio-Service- 
Handbuch. Dit door Dr. 
Adolf Renardy geschreven 
boek dat in 1955 voor het 
eerst werd uitgegeven, is bij 
de vierde druk geheel herzien 
i.v.m. de moderne halfgelei- 

Remeja (Gebr. Jaspers) te 
Maastricht deelde ons mee dat 
zij toegetreden is tot de or¬ 
ganisatie Centrelco Marketing 
Center. Centrelco is een Euro¬ 
pese organisatie waarin bedrij¬ 
ven van kleine en middelgrote 
omvang op het gebied van de 
professionele elektronika sa¬ 
men werken om een goed 
produkt tegen een konkure- 
rende prijs te brengen. Dit 
kan, doordat deze bedrijven 
d.m.v. hun hoofdbureau, dat 
gevestigd is in Geneve, op de 
hoogte te blijven van de laat¬ 
ste stand der techniek in alle 
Europese landen en de prijzen, 
welke gelden voor deze pro- 
dukten. 

zeer laag ruisgetal. 

STABIELE ZENERDIODE 
VOOR PRECISIE- 
APPARATUUR 

Voor toepassing als referentie- 
bron in meetinstrumenten en 
andere precisie-apparatuur 
heeft Philips de zenerdiode 
BZY-78 ontwikkeld. 
Dankzij de zeer lage tempera- 
tuurscoëfficiënt die boven 
25 °C slechts —0,21 mV/°C 
bedraagt en onder deze tempe¬ 
ratuur mW/°C, is een ho¬ 
ge stabiliteitsfactor bereikt. 

EEN GEÏNTEGREERDE 

identieke, op hetzelfde mo¬ 
ment vervaardigde en in één 
omhulling ondergebrachte 
transistors bestaat. 
Een ander groot voordeel van 
de 148 BCY/A, B en C is dat 
de transistor kristallen nu zo 
dicht bij elkaar zitten, dat de 
temperatuur voor beide tran¬ 
sistors nauwelijks kan verschil¬ 
len. In de omhulling zijn geen 
doorverbindingen aangebracht; 
de aansluitingen voor beide 
zijn afzonderlijk naar buiten 
gevoerd. 
De 148 BCY/A en -B zijn 
vooral bestemd voor de eerste 
trappen van de differentiaal- 
versterker waarvan een kleine 

dertechniek, toegepast in prak¬ 
tisch elk up-to-date apparaat. 
Het resultaat is een boek 
waarvan wij willen stellen dat 
het onmisbaar is voor iedere 
amateur en technicus die met 
verstand zijn reparaties wil 
voltooien. De beroepstechni¬ 
cus zal naast het reeds in zijn 
bezit zijnde exemplaar van 
een oudere druk, deze nieuwe 
uitgave zeker willen bezitten. 
Het in de Duitse taal ge¬ 
schreven boek is verkrijgbaar 
bij de uitgeverij DE MUIDER¬ 
KRING N.V. te Bussum. De 
prijs van dit keurig ingebon¬ 
den boek (348 blz., 220 afb., 
25 tabellen) bedraagt ƒ 30,70. 

FEHO LUIDSPREKERS 

De firma n.v. Naho v/h L. de 
Lange stuurde ons een bro¬ 
chure over nieuwe luidspre- 
kersystemen van het fabrikaat 
FEHO. Opvallend is de FE- 
HO-INTIM, een geheel nieuw 
concept op luistergebied, ge¬ 
baseerd op een autohoofd- 
ruststeun waarbij in de beide 
zijkanten elk een luidspreker 
is ingebouwd voor mono- en 
of stereo-weergave. 
De brochure is verkrijgbaar 
bij n.v. Naho, Prinsengracht 
655 te Amsterdam. 

VOOR VERSTERKER VAN 
PHILIPS 

Philips heeft een nieuwe voor- 
versterker, de TAA 320, in 
productie genomen. Het is een 
geïntegreerde voorversterker, 
die bestaat uit een MOS veld- 
effect transistor, welke samen 
met een silicium NPN transis- 

drift en een lage ruis van be¬ 
lang zijn. De 148 BCY/C is 
bestemd voor de tweede trap, 
voor meer algemene toepassin¬ 
gen en kan bij voorbeeld als 
long tailed pair worden ge¬ 
schakeld. 
De drie typen zijn onderge¬ 
bracht in een TO-71 omhul¬ 
ling. 

PERFECT GELUID. 

HI-FI in de huiskamer, 
door C. Wier. 

De belangstelling voor betere 
weergave breidt zich de laat¬ 
ste jaren gestadig uit en daar¬ 
mee ook de behoefte aan lek- 

BLAUPUNKT 
TV KATALOGUS 

De Nederlandse importeur 
Blaupunktapparatuur Elektro¬ 
techniek n.v., Postbus 115 te 
Amsterdam, stelt voor be¬ 
langstellenden de Blaupunkt 
TV katalogus beschikbaar. In 
deze met fraaie kleurenfoto’s 
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verluchte katalogus worden ’n 
kleine twintig verschillende 
TV ontvangers besproken, 
waarvan vele modellen gele¬ 
verd kunnen worden als een 
”super” of een ”universeel” 
apparaat. 

SCHAUB-LORENZ 

Een met zeer veel zorg ver¬ 
vaardigde brochure omtrent 
de draagbare radio-apparaten 
van Schaub-Lorenz is onlangs 
verschenen. Opvallend is het 
grote aantal bij te leveren 
acessoires. 
Schaub-Lorenz, Postbus 203, 
Hilversum. 

OSRAM HQL- EN HWL- 
LAMPEN 

Over de toepassing van de Os¬ 
ram HQL- en HWL-lampen 
voor terreinverlichting, ver¬ 
lichting van fabriekshallen 
enz. verscheen bij de A.E.G. 
een viertalige brochure. 
Belangstellenden kunnen de 
brochure aanvragen bij n.v. 
Electriciteits Maatschappij 
A.E.G., Frederiksplein 22-26 te 
Amsterdam. 

THE HARTWELL 
CORPORATION U.S.A. 

Groenpol n.v. te Amsterdam 
verkreeg de alleenvertegen¬ 
woordiging voor het Benelux- 
gebied van The Hartwell Cor¬ 
poration, U.S.A. 
Deze firma heeft meer dan 
20 jaar ervaring in het ont¬ 

werpen en vervaardigen van de 
meest uiteenlopende sluitingen, 
welke o.a. toegepast worden 
aan of in elektrotechnische en 
elektronische apparatuur zo¬ 
wel in de militaire als civiele 
sector. Meer dan 7500 ver¬ 
schillende sluitingen werden 
tot dusverre ontwikkeld en 
geleverd; de meeste uniek van 
conceptie, zonder uitzondering 
van een hoogwaardige kwali¬ 
teit en toch relatief laag ge¬ 
prijsd. 

NIEUWE VESTIGING VAN 
DEN BOS-GROEP 

Vrijdag 2 juni j.1. werd een 
nieuwe vestiging geopend in 
de Weesperstraat te Amster¬ 
dam, van de Van Den Bos 
Handelscompagnie n.v. fabri¬ 
kant van het DEXION ge¬ 
gleufd hoekprofiel. Bovendien 
is in dit pand een showroom 
ingericht. Het adres van de 
Van Den Bos-Groep is Die- 
penhorstlaan 9 Indfustrieschap 
Plaspoelpolder Rijswijk Z.H. 

WIJZIGING 

Het Ingenieursbureau Koning 
en Hartman n.v. Koperwerf 30 
te Den Haag deelde ons mee 
dat met ingaande van 1 juni 
1967 de tot nu toe door haar 
vertegenwoordigde firma’s 
Weston-Daystrom, Weston- 
Transicoil en Weston-Legpa 
zullen worden vertegenwoor¬ 
digd door Inelco n.v. A. J. 
Ernststr. 801 te Amsterdam-Z. 

BASF in WILLSTATT. 

soon van de heer J. Hovenier, een ekskursie van 2 da¬ 
gen georganiseerd op 8 en 9 juni j.1. Nadat op de eer¬ 
ste dag een oriëntatiebezoek werd afgelegd aan de che¬ 
mische bedrijven in Ludwigshafen, volgde op de tweede 
dag het eigenlijke bezoek aan de nieuwe fabriek te 
Willstatt. 

In deze fabriek worden in logisch gegroepeerde afdelin¬ 
gen de magneetbanden gefabriceerd. Opvallend was de 
zeer grote zorg aan het produktieproces besteed, een 
zorgvuldigheid die zich o.a. manifesteerde in de prak¬ 
tisch absoluut stofvrije fabrikageruimten. Het was de 
aanwezige journalisten dan ook alleen toegestaan het 
produktieproces vanaf een galerij voorzien van ramen, 
;ade te slaan. Was de fabrikage van geluidsbanden aan- 
ankelijk primair, tegenwoordig is het assortiment mag- 

ïeetbanden veel uitgebreider en omvat computerband, 
videoband, magneetfilm, instrumentatieband voor het 
registreren van meetgegevens enz. Zelfs wordt deze 
laatste groep steeds belangrijker en overschaduwt reeds 
nu de geluidsbandproduktie. 

BERNSTEIN 

f60,- 

Uw "derde hand!” 

Uiterst wendbaar door 
kogelgewricht. 
Werkstukken, zoals prin- 
ted circuits etc. kunnen in 
elke gewenste stand wor¬ 
den gebracht en vastge¬ 
zet worden. 
Gemakkelijk aan te 
brengen op elke werk¬ 
bank of -tafel. 

spandruk 
bekbreedte 
spanwijdte 

150kg 
40mm 
50mm 

SPANFIX 

BREMA 

Het apparaat is bijzonder 
geschikt voor mech. en 
elektronische werkplaat¬ 
sen en laboratoria. 

AMSTERDAM 
Valeriusstraat 114 Tel. 020-72 07 52 

Wij fabriceren 

t .cJore*. 

Ë in elke ge¬ 
wenste uitvoering rvoor de meest uiteenlopende doel¬ 
einden. 

Ons goed geoutilleerde bedrijf levert U een 
betrouwbaar product 
met korte levertijd 
tegen concurrerende prijs 
grote capaciteit 

Uw adres voor één of enkele stuks, voor kleine, grote 
en zeer grote series. 

Als toeleveringsbedrijf belasten wij ons gaarne met het 
wikkelen van speciale spoelen, relaisspoelen en ander 
wikkelwerk. 

Onze afdeling montage kan U misschien helpen met 
de montage van electronische apparatuur al dan niet 
met medelevering van de benodigde onderdelen. 

HERCULES-RADIO 
Fabriek Ter Apel 

Tel. 05995-749 

HILVERSUM 
Tel. 02150-45538 

02150-43433 
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FIRATO stand 2, links van de hoofdingang 

Rondova Nederland N. V. 

Spiegel U aan deze oude wijsheid, 
en voer in Uw verkoopprogramma uit¬ 

sluitend artikelen waarbij U de zeker¬ 

heid hebt van 

— Nederlandse importeursgarantie 

— Hoge kwaliteit 

— Volledige service 

Uw bestelling is welkom bij: 

Rondova Nederland N.V. 
Zutphen. 

Postbus 31. Tel. 05750-59 52 
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stapelbare stalen 

KUBUS-KASTEN 

Grijs gespoten kastjes met 
metalen laden, waarin uit- 
neembare metalen bakjes 
van verschillende afmetin¬ 
gen ; formaat 38 x 38 x 38 cm. 

VOOR HET OPBERGEN 
VAN 1001 ONDERDELEN 

"Brema" 
AMSTERDAM VALERIUSSTR 114 TEL 020 72 0752 

KRISTAL-OSCILLATORS 
met of zonder thermo-gecontroleer- 
de oven. ,,Plugin” uitvoering. 

KWARTS-KRISTALLEN 
volgens MIL-C-309S-C, DEF-5271-A 
of uw fabrieksspecificatie. 

FREQUENCE-SOURCES 
zeer compacte frequentte-stan- 
daards in moduul vorm, leverbaar 
in frequenties van 50 kHz tot 1 
Hz. Voor frequentie-referenties, 
tijdstandaard, servocontrole, auto¬ 
matisering en vele andere toepas¬ 
singen. 

OVENS 
voor kwartskristallen en tempera- 
tuurgevoelige componenten. Plug¬ 
in units, diverse typen met bi-me- 
taal of elektronische controle. 

VOOR: INDUSTRIE. LABO¬ 
RATORIA. DEFENSIE EN 
AMATEURS 

rSTBBILIX: 
KWARTS TECHNISCH BEDRIJF N.V, 

Hobbemastraai 1?5 Den Haag 
Telefoon 332497 
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LOW COST 

unibloc plastic package integrated circuits voor 

RTL DTL MECL en TTL reeksen 

★ counting frequency 20 MHz 
★ PD 150 mW typ 
★ noise margin 1.0 Volt 
★ monolithic 

BCD (8-4-2-1 code) up counter 

★ gesepareerde presets 
general reset 

★ supply voltage 5V plm. 20% 

★ te gebruiken in combinatie met 
de motorola DTL MC830P serie 

★ eveneens verkrijgbaar in flat 
package MC838F, MC938F 

Bent U geïnteresseerd? Gaarne zenden wij U een datasheet 

N. V. diode 
laboratorium voor electronentechniek 

HOLLANTLAAN 22 
UTRECHT 

tel.030-84214 

telex 47388 
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beelden in 
kleur 

en zwart/wit, 
muziek 

en techniek 
bij Philips 

op de firato 
In de grote Philips-stand in de Europa-hal ziet u die Philips 

artikelen waarvoor eenieder grote belangstelling heeft, 
overzichtelijk geëxposeerd, en op boeiende wijze gedemon¬ 
streerd. Een belangrijkdeel vanonze stand staat in het teken 
van Philips kleurentelevisie. Ook een aantal professionele 

Philips artikelen is in deze stand samengebracht. 
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U vindt op de grote PhiHps-stand in de Europa-hai: 

Radio's 

Portable radio's 

Radiogrammofoons 

Grammofoons 

Kleurentelevisie 

Zwart/wit televisie 
Bandrecorders 
Hi-Fi apparatuur* 
Autoradio's 

PHILICORDA * 

Elektronische en mechanische 
bouwdozen voor de jeugd 

Bouwelementen 
voor elektronica 

Luidsprekers 

Batterijen 

Bouw- en 
onderdelenpakketten 

Apparatuur voor 
centraal antennesystemerr 
Dicteerapparatuur 
Versterkers 

Microfoons 

Fumu (functionele muziek) 
en Fumu-recorders 

Intercom apparatuur 

Bedrijfstelevisie 

*Hi-Fi-apparatuur en de PHILICOR DA (Philips elektronisch muziekinstrument) worden 
bovendien gedemonstreerd in zaal 7boven het restaurant aan de Zuidzijde(Restaurant-ingang) 

In het voorlichtingscentrum ELECTRON wordt door Philips medegewerkt aan een aantal 
demonstraties betreffende de praktische toepassing van de elektronica. 

Bezoek vooral de speciale kleurentelevisie-demonstraties in de 
Philips-stand. 500 Bezoekers 
kunnen hier tegelijk de speciale kleurenuitzendingen volgen, 
die door de NTS worden verzorgd. 

|nNHUjH 

□□□ ■nul ■iw 

PHILIPS 

PHILIPS 
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Als u tóch op de Firato bent... 
loop even langs bij Pope, stand 102/103. 
Pope is het vertrouwde kwaliteitsmerk voor 
halfgeleiders, beeldbuizen en elektronen¬ 
buizen dat u aktief steunt bij uw verkoop. 
Achter Pope staat de wereldorganisatie die u 
vérgaande service biedt op het gebied van 
kwaliteit, sortering, vlotte levering en reclame. 
Even onthouden... Pope stand 102/103. 

Radoma N.V. - Wibautstraat 135, 
Amsterdam, Telefoon (020) - 50161. 
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HALFGELEIDER TESTER HST 

Amsterdam 
Joh. Vermeerstr. 36 

Tel. 020-726246 

LèL_J 
N.V. SPITEUROPE 

Meting van B bij een te kiezen punt op de karak¬ 
teristieken. Meting van weerstand, verzadigings- 
spanning, sperstroom e.d. Herkennen van Si, Ge¬ 
punt of Ge-laagconfiguratie. 
Beveiliging tot max. 4 mW. 

megaphones - luidspreke 
versterkers - adaptors 

10 modellen 

bent U verzekerd van prima kwaliteit 
en degelijke afwerking 

Alleenverkoop voor Nederland: 

N.V. Internationaal Handelskantoor 
Zeekant 94 G - DEN HAAG - Tel. 559874 

«ild.-ÜHUi.’M 

BREMA 
VALERIUSSTR. 114 - AMSTERDAM I 

TELEFOON 020 - 72 07 52 

— waarin 
--''‘naast 50 st. gereedschap 

ook plaats is voor 
60 buizen, universeelmeter, 

snoeren, etc. 

woom 
ANTENNE MONTEURS 

• Vervaardigd 
uit kanvas 
met overslag 

• Kleine bijtas 
• Afmetingen 

40 x 30 x 4 cm 
• Totaal gewicht 

2,3 kg. 
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firato 

KOSS.USA stereo-mono headphones 
OP DIT TERREIN 5uur\iu„ 
ABSOLUUT p «cc. RRi ito 
LEIDEND. FREQUEN- F. 1155, BKUIU 
TIEBEREIK 
TUSSEN 15. 
EN 20.000 H. VOOR ALLE PROFES 
SIONELE DOELEINDEN STUDIO'S, 
LABORATORIA, MEDISCH AUDIO 
ONDERZOEK,UNIVERSITEITEN, 
LUCHTVAART EN VOOR HI-FI. 

discomatic 
Zwitsers precisie werk onge¬ 
looflijk .! een JUKE BOX (80 
nrs.lvoor F. 990.-bruto 

CBS ELECTRO-MUSIC USA _ 
ELECTROMUSIC 
u.s.a. 
introduceert.... 
I^FSUL COMt^O 

ARBITER 
LONDEN 

PICK-UPS VOOR BLAASINSTRUMENTEN, DE BEFAAMDE ARBITER BUG, EVENTUEEL IN 
COMBINATIE MET SOUNDETTE, SCHIJFECHO EN ADD-A-SOUND, OCTAAFKOPPELING. 

DE KOEKKOEK N.V. ALKMAAR, SCHERMERWEG 29b,tel.1484l(3lijnen) STAND 
ALLEEN IMPORT VAN: C.B.S.FENDER EN LESLIE,LUDWIG DRUMS, MUSSER MD 93 
MARIMBA'S EN VIBRAPHONES, KOSS ELECTRONICS,wKING BLAAS- "" 
INSTRUMENTEN,DISCOMATIC JUKEBOXES.PAISTECYMBALS, ■ 
ARBITER ELECTRONICS MUSIC MINUS ONE GRAM. PLATEN etc. 
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Akai is een Japans con¬ 
cern met een wereld¬ 
naam in geluid. Akai 
bandrecorders munten 
uit door een serie onge¬ 
hoorde wereldpatenten 
(zoals het unieke "cross 
field” opnamesysteem) 
en hun degelijke con¬ 
structie, waarvan het ge¬ 
heel in lichtmetaal uitge¬ 
voerd frontpaneel, een 
zichtbaar voorbeeld is. 

Voorbeeld van zo’n uit¬ 
gekiende recorder is de 
AKAI-1710 Hifi Stereo- 
recorder. Snelheden: 
4.75, 9.5 en 19 cm/sec. 
(met adapter ook 38 cm/ 
sec. mogelijk). Frequen- 
tiebereik (bij 19 cm/sec) 
40 tot 18.000 Hz. 2 ge¬ 
scheiden versterkers van 
5 Watt elk, 2 ingebouwde 
concertluidsprekers. 

Prijs incl. band en spoel. 

Nog enkele recor¬ 
ders en versterkers 
uit het AKAI pro¬ 
gramma zijn: 
O AKAI M-8 
Stereorecorder 
met "cross-field” 
opnamesysteem 
f 1.590,— incl.alle 
accessoires. 
© AKAI X-100D 
Stereo Tape-deck 
(dus zonder eind 
versterkers) met 

”cross-field”opname 
systeem ƒ 1.095,— 

0 AKAI AA-5000 
Stereo voor-/eind- 
versterker 2 x 55 W 
/ 795,- | 

>' © 
feftVj 

O AKAI X-355 
Vergelijkbaar met 
X-300 maar met o.a. 
elektr. bediening 
met drukknoppen en 
relais, tijdblok voor 
repeat-o-matic, 
reverse-o-matic en 
shutt off-o-matic. 
ƒ 2.675,- 

W AKAI X-300 
Professionele 
stereorecorder met 
”cross-field”opname 
systeem, 3 motoren, 
4 koppen, 2 x 25 Watt 
eindversterkers 
ƒ 2.075,- (in 2 of 4 
sporige uitvoering 
leverbaar). 

Vraag uitgebreide 
documentatie aar. 
bij de importeur: 
Fodor afd.Radio. 
Groenendaal 51. 
Rotterdam. 
Telef. (010)13 7310. 

é*M 9 

Ï«C€Y, »>•, 

WANNEER U PROBLEMEN HEEFT MET HET METEN EN REGELEN VAN 

Dan heeft —ren wal 
Electronic: 

• temperaturen van gassen, 
vloeistoffen en vaste stoffen 

• oppervlakte temperaturen 

• vloeistofniveau’s 

• luchtstroom-snelheid 

• vacuum 

• gas analyses 

de juiste thermistors en sondes 

voor Uw toepassingen. 

Voor uitvoerige gegevens kunt U zich richten tot: 

affiliatie 

NENIMIJ N.V. 
Technische Handelmaatschappij Hb3I Cl© bulZSTCl fl.V. 
Nassau Dillenburgstraat 16 - ’s-Gravenhage - Telefoon (070) 244467 
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memCk 
Wij exposeren op de Firato stand nr. 116 

Het applicatiepaneel, met sjabloonschema, 
gebruikt voor demonstratie. 

Nederlandse Elektrische en Mechanische 
Conversie Industrie N.V. 
VAILLANTLAAN 531, DEN HAAG. TEL. 0 70 - 33.76.90 

ELEKTRONICA 
APPLICATIE 

SYSTEEM 
EAS 6564 

• Het schemabeeld van elke schakeling 

blijft volledig behouden, waardoor ge¬ 

bruik van sjabloonschema's mogelijk is. 

• Voor analoge en digitale techniek. 

• Voor meet- en regeltechniek, ontwerp- 

schakelingen, technische scholen, uni- 

versiteiten, bedrijfsopleidingen, enz. 

• De enige snoertjes zijn die, welke 

het voedingsapparaat verbinden. 

Het beste elektronica-leermiddel van Europa voor prakticum en demonstratie 

vVONTAPR:NT-STRiP als vervanging van weerstand- 
sthp, voor de montage van deelschakelingen op een 
kiem oppervlak, zowel voor buizen als transistors; 
voor proefschakelingen en kleine series. 

N.V. Gully Loosdrecht 
-TEL. 02958-3393- 

MONTAPRINT-STRIP zal onmisbaar zijn voor iedereen, MONTAPRINT-STRIP voor al die gevallen waar ne- 
die met weerstanden, condensatoren, transistors en wone montaprint of montaflex te kort schiet; een wel- 
elektronenbuizen omgaat en een snelle, logische mon- overwogen montaprint-versie, die na vele maanden van 
tage methode verlangt. research tot stand kwam. 

WMTMDW STRIP T ’n Gully-produkt 
MONTAFLEX MONTAPRINT MONTAFLEX-KASTEN MONTAPRINT-STRIP _ 
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Tunneidiode TD716 

Field Effect N-Channel: 

MPF102 FtlOOMhz 
MPF103 
MPF104 
MPF105 
2N3819 FtlOOMhz 
TIS34 Ft 200 Mhz ƒ 4,95 

Field Effect P-Channel: 
2N3820 f Q — 

Uni Junction Transistoren: 
2N4870 ƒ 4,80 
2N2160 f 7,50 
2N2646 ƒ 5,85 
TIS43 ƒ 5,40 

Thyristoren: 
2N4441 50 V - 8 A epoxy ƒ 6,75 
2N4442 200 V - 8 A epoxy ƒ 9,45 
2N4443 400 V - 8 A epoxy ƒ 13,— 
MCR2304-6 400 V - 8 A sold. ƒ 16,— 
MCR2305-6 400 V - 8 A schr ƒ 17,— 
C106-Y1 30 V - 2 A ƒ 5,90 
Tic 31 400 V - 4 A ƒ 14,— 

Dioden: 
1N4001 50 V - 1 A ƒ 1,65 
1N2070 400 V - 750 mA ƒ 2,20 
ESK1/06 600 V - 800 mA ƒ 1,25 
ESK1/10 1000 V - 800 mA ƒ 1,50 

Germanium: 
AC 153 f 1,50 
AC176 NPN compl. m. AC153 ƒ 1,60 
AD 130 ƒ 2,90 
AF139 f 3,— 
AF239 f 4,— 
AF 186 ƒ 2,90 
NF1 f 0,40 

Silicium Transistoren: 

Ter gelegenheid 

van de 

Firato 1967 

worden 

ƒ 1,65 
ƒ 2,20 

prijzen 

van een groot 

aantal 

verlaagd. 

AF139 f 3,— 

af239 ƒ 4,— halfgeleiders 
AF 186 ƒ 2,90 
NF1 f 0,40 

Zener diodes: 250 mW 
4,5, 5,1, 6, 7,5, 20, 22, 25, 27, 30, 
33, 36 en 39 Volt, per stuk ƒ 1,50 - 

verlaagd. 
2 Watt versterker moduul 

ingegoten in zwart epoxy. 
Ideaal voor intercom draagbare piek 
up etc. 
Ing.imp. 1 Mohm uitg.imp. 8 ohm. 
Voeding 6 Volt batterij. 
Prijs ƒ17,50 

L"" . (Bi) Zwaanshals, bereikbaar met tramlijn 10, 

2N1613 ƒ 4,80 
2N1711 ƒ 5,75 
2N1893 ƒ 7,50 
2N2102 f 5,85 
2N2926 f 1,80 
2N3053 f 4,— 
2N3055 ƒ11,50 
2N3702 f 2,10 
2N3704 f 1,75 
2N3707 aangesoldeerd f 1,90 
2N3707 f 3,— 
2N3794 f 2,95 
2N3903 f 3,— 
2N3904 f 3,— 
2N3905 ƒ 3,30 
2N3906 f 3,20 
2N4124 f 3,— 
2N4126 f 3,— 
2N4284 ƒ 2,95 
2N4288 f 2,95 
2N4292 ƒ 2,95 
2N4286 f 2,95 
2N4347 ƒ 14,25 
2N5034 ƒ 6,35 
2N5036 ƒ 6,90 
2SC100 ƒ 5,— 
2SCT83 f 3,10 
BC107b ƒ 2,05 
BC108b f 1,65 
BC109c ƒ 1,85 
BC149c = BC109 plastic f 1,35 
BC184 ƒ 2,40 
BF117 f 4,10 
BSY79 f 3,— 
MJE340 ƒ 6,— 
MJE520 f 7,50 
MJE521 ƒ11,— 
MJE371 ƒ 12,75 
MPS3394 ƒ 1,80 
MPS6517 ƒ 3,— 
MPS6531 ƒ 3,30 
MPS6534 ƒ 3,60 
40233 ƒ 2,85 
40316 ƒ 4,80 
40360 ƒ 4,95 
40361 ƒ 5,10 
40362 ƒ 7,05 
40363 ƒ 11,25 
40364 ƒ 21,45 
40411 ƒ 22,80 

1, 14, 15 en 22).- 
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voor professioneel en amateur! 

AMELCO 
SEMICONDUCTOR 
MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA - U.S.A. 

qddOHCE 
botersloot 23 - 27 - rotterdam 

teiefoon: 010-132220* 

Si^TuuTwammi 
Nieuw! Kleine accu’s (niet geformeerd) 
9 x7,5x6,5 cm. 6 Volt/4 AU. f 22,60 
6,5x4,5x5 cm. 6 Volt/1,5 AU. f 18,80 
4 x4,5x5 cm. 4 Volt/1,5 AU. ƒ 12,50 

Micro- en miniatuurmicro schakelaars in vele uitvoe¬ 
ringen. Speciaal- en SY-buizen. Europees en Ameri¬ 
kaans! Stabilisatorbuizen. Logica miniatuur neon buis¬ 
jes. NTC- en PTC-weerstanden. 

Grote keuze relais. 
Kamm en insteek (octal en 11 pens voet). 

Weer een kleine partij telrelais! 
4 cijfers - 10 a 12 Volt. Slechts f 2,45 

Meetinstrumenten, universeel- en paneelmeters in een 
zeer uitgebreide verscheidenheid. 
Ook nieuwbouw naar Uw wens! 

ELDORADO VOOR DE RADIO-AMATEUR ! 

Giro 283062 
’s-Gravenhage 

Tel.: 604993 
Prinsegracht 34. 

Transistoren: 

AC180/181 PNP/NPN paartje 
1 V2 Watt (a) f 2,80 
BC107b, BC109c a f 1,85 
FET 2N4303 N-channel f 3,75 
Zehnerdiode 15 V V2 W f 2,95 
(5) met koelvin a f 0,15 
Trans, voor 150 Mc 1, 2 en 3 Watt 
tegen aantrekkelijke prijzen. 
AD130 met isolatieset a f 2,75 
Losse isolatieset a f 0,25 
Elco’s: 5000 mF/90 volt f 7,95 

500 mF/15 volt f 0,50 
Soldeerrevolver 60 W/220 V f 17,50 
IV2 Watt Trans. Versterker: 
Bouwdoos met schema ƒ 12,50 
Losse print met schema f 2,50 

Printjes voor: 

Trans. Eindversterker f 2,50 
Trans. Voorversterker f 1,25 
Schema’s hiervoor f 0,35 

Den Haag. Wantsnijdersgaarde 252 
Tel. 070-671593. Giro 225579. 
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INDAL-HOLLAND n.v. 
MINIATUUR REED RELAIS 

1 MAAKCONTACT Ml-O Serie 

2 MAAKCONTACTEN M2-0 Serie 

1 VERBREEKCONTACT M1-C Serie 

1 WISSELCONTACT Ml -D Serie 

2 WISSELCONTACTEN M2-D Serie 

1 MAAK-en 1 WISSELCONTACT M 2-O D Serie 

Printed circuit uitvoering 0,1 ' raster 

Spoel spanningen 6-12 en 24 Volt 

Opgenomen vermogen 150milli Watt 

M 1 serie - breed: 11 mm. M 2 serie - breed: 11 mm. I 

- lang: 30 mm. - lang: 30 mm. 

_- boog: 10,5 mm._- hoog: 15,5 mm. j 

r r 

ü _LL mji lij 
1 voor complete informatie 

botersloot23-27 - rotterdam 

telefoon: 13 22 20 
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elektuur demonstreert op de FIRATO, stand 115 , tel 020 -712918.— 

108 luidsprekers met een totale conusoppervlakte van bijna 
3 vierkante meter en een max. toelaatbaar vermogen van 
650 Watt worden gevoed door een stereoversterker van 2 x 80 
of 2 x 100 Watt* 

UJT-elektronisch orgel, dat duurder lijkt, maar door zijn opzet 
lijkt op Philicorda, toch goedkoper en beter is. Wij noemen het 
minicord-A. 

f Wij zullen ter aanvulling op de kursus digitale techniek enige 
digitale voltmeters voor zelfbouw beschrijven. Enkele modellen 
zullen op de Firatostand worden getoond. 

y Kleurpatroongenerator voor nog geen tachtig gulden. 

Wij nodigen U uit deze projekten in werking te zien. 
Tijdens de firato zal de redaktie aanwezig zijn voor het beantwoorden van 
vragen e.d. 
U bent van harte welkom. 21 sept. tan 1 okt. 

In verband met het hoge geluidsniveau, zal slechts enige malen per dag 
op vol vermogen hifi worden gedemonstreerd om hindering van andere 
standhouders te voorkomen en wel dagelijks van: 

12.05—12.06 uur. 
16.35—16.36 uur. 
22.05—22.06 uur. 

Bouwset voor 10 Watt 

HI-FI transistorversterker 

Nu leveren wij voor een ongekend lage prijs 
een set bouwstenen voor een 10 Watt (output) 
mono- of stereotransistorversterker. De bouw¬ 
stenen zijn reeds voorgemonteerd en op 
werking gecontroleerd. Bij elke bouwsteen be¬ 
vindt zich een garantiecertificaat, dat de 
werking en constructie gedurende een periode 
van één jaar garandeerd. 

mm De geheel complete 
mm""Ê bouwset f 153.— 

Gratis bouwhandleiding op aanvraag. 

Radio 

Voor de bouw van een 10 Watt 
Mono-versterker is benodigd: 

CR161 versterkerkast wordt ge¬ 
heel compleet met signl. 
houder, schak. etc. ge¬ 
leverd f39.75 

CR163 versterkerprint compl. met 
alle transistoren, r’s, c’s 
etc. - 69.75 

CR164a stabilisatoreenheid compl. 
(is niet beslist noodzake¬ 
lijk) - 19.75 

CR165 voedingseenheid best.uit 
voedingstrafo met cel - 14.25 

Verder benodigd: 

CR22 set onderdelen zoals: 
keuzeschak., pot.meters, 
chassis delen, knoppen, 
l.s. entree, netsnoer, stek¬ 
ker, uitgangselco en div. - 9.50 

Stereouitvoering ook leverbaar 
Alle bouwstenen zijn ook los leverbaar 

Zwanestraat 24 Groningen tel 05900 (050) 28890*33793 
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VAN DAM electronica 
Sneliemansstraat 11 

Rotterdam 

integrated circuits 

RTL-serie; weersiand-transisior-logica. 

MC 717 4x2 input gate 
MC 718 Dual 3-input gate 
MC 719 Dual 4-input gate 
MC 788 Dual buffer 
MC 789 6 x inverter 
MC 790 Dual JK-flip flop 
MC 792 Triple 3-input gate ƒ 

DTL-serie; diode-transistor-logica. 

f 10,20 
f 9,— 
f 15,— 
f 9,- 

MC 830 Dual 4-input gate 
MC 831 Clocked flip flop 
MC 832 Dual buffer 
MC 844 Dual 4-input gate 
MC 845 Clocked flip flop 
MC 846 Quad 2-input gate 

f 11,70 
f 22,50 
f 12,45 
f 12,45 

MC 846 Quad 2-input gate f 12,45 

Voeten voor bovenstaande IC’s: 

voor de MC 700 en 800 serie: 14 pens 
printvoet met goudkontakten f 6,— 
voor de CA 3012 en de MC 1429: 10 
pens met goudkontakten ƒ 11,25 

Speciale aanbieding: 
100 halfgeleiders: 25 diodes, 25 HF, 
25 LF en 25 eindtransistoren f 10,— 
50 diodes SFD 107 
(AA 119 = OA 85) ƒ 10,— 
10 power transistoren, 2 x GFT 3108/ 
20 = AD 136, 2 x GP 2/15 = TF 
78/15, 2 x GP 11 = OC 30, 2 x GP 
26 = AD 143 = 2N301A, 2 x GP 
34 = AD 150 = AD 153 ƒ 14,— 

Onderdelenpakketten (incl. koelplaten, 
print, potmeters, enz.) 
25 watt silicium versterker, 32 watt 
piek, frequentiebereik binnen 1 dB van 
20 Hz tot 250 kHz, uitgangsimpedantie 
5 tot 7 Q, ingangsimpedantie (met field 
effect transistor) 1 MQ, ingangsge- 
voeligheid 400 mV, vervorming bij 
10 watt 1%, bij 25 watt 2%. 
MONO ƒ 110,— STEREO f 225,— 
gestabiliseerde voeding hiervoor 
(40 volt, 2 ampère) ƒ 75,— 
80 watt versterker; als 25 watt, 
echter in brug geschakeld f 250,— 
gestabiliseerde voeding hiervoor 
(40 volt, 4 ampère) f 125,— 
mengschakeling voor 3 microfoons 
(2 mV over 47 kQ), silicium f 32,50 

Geïntegreerde lineaire versterker CA 3012 
recht van 100 Khz tot 20 Mhz 
spanningsversterking 55-71 dB f 14,_ 

Differentiaalversterker MC1429G 

10 pens TO-5 diff. spanningsverst. min 33 dB 
frekw. kar. 0-150 kHz min. 250 kHz typ interne 
temperatuur compensatie f 29,50 

Bij het samenstellen van digitale schakelingen zullen wij U gaarne 
technische inlichtingen verschaffen. Voor de verder hierbij noodzakelijke 
componenten, zoals telbuizen, hoog spanningstransistoren, uni-junctions, 
enz., kunt U zich eveneens tot ons wenden. 

Buisvoltmeter: incl. meetsnoeren en 
beschrijving f 185,— nu met spiegel- 
schaal. Zeer goed afleesbaar door 
grote afmeting van het meetinstrument: 
150 x 100 mm. 
Gelijkspanning: 1,5, 5, 15, 50, 150, 
500 en 1500 Volt, ingangsweerstand 
11 M-ohm/2 pF, wisselspanning idem 
en piekspanning 4, 14, 40, 140, 400, 
1400, 4000 Volt, ingangsweerstand 1,4 
M-ohm/30 pF. 
dB meting -20 tot +65 dB in 7 berei¬ 
ken, weerstandsmeting 1 K tot 1000 
M-ohm volle uitslag in 7 bereiken. 
Totale afmeting 160 x 190 x 80 mm, 
gewicht 1,8 kg. 

Postorders uitsluitend onder rembours. Postorders 
naar België binnen drie dagen op plaats van bestem¬ 
ming! Vrachtkosten en risico voor rekening koper. 

Tel. 010 - 240812 - 2413Ó3 

Postgiro 295550 

Prijsverlaging 
GÖRLER FM-BOUWSTENENM! 

Zéér hoogwaardige onderdelen voor 
kwaliteits MONO- en STEREO-ont- 
vangst. 

FET-Tuner gewobbeld voor STEREO- 
ONTVANGST, nü f 75 — 

,5-traps Midden-Frequent Versterker 
met extra begrenzer, gewobbeld voor 

STEREO f 55,— 
STEREO-DECODER f 76,50 
Ruisonderdrukker met aansluitingen v. 
Veldsterkte en Ratio-midden f 13,75 
Voeding hiervoor 12 en 24 V f 30,— 

Voor de Hi-Fi-enthousiasten: 

Nu een goed dynamisch pick-up ele¬ 
ment voor weinig geld. 
ADC 220 het bekende amerikaanse fa¬ 
brikaat. Frequentiebereik van 20 tot 
20.000 Hz. Alleen bij ons f 65,— 

Görler transistortuner, afgeregeld en 
gewobbeld voor stereo, tijdelijk f 47,50 
Silicium diode ESK 1/06, PIV = 500 
volt, lf = 0,8 A, printuitv. f 1,50 
Silicium diode ESK 1/10, PIV = 
1000 volt, lf = 0,8 A, printuitv. f 1,70 

Voor de zelfwikkelaan 

Philips Potkern 0 43 mm hoog 30 mm 
geschikt voor thyristorontsteking, 220 
Volt in uw auto etc., 
met wikkelgegevens: ƒ 21,— 

Weerstanden, opgedampt, ruisarm, 5% 

1/8 watt 1 ohm tot 10 oh im, 

1/8 
lang 9 mm, 0 3 mm f 0,25 

watt 10 oh m tot 1 Moh m, 

1/4 
lang 9 mm, 0 3 mm ƒ 0,12 

watt 10 ohi m tot 10 Moh m, 

1/2 
lang 14 mm, 0 3 mm f 0,11 

watt 10 ohi m tot 18 Mohm, 
lang 15 mm, 0 6 mm f 0,13 

1 watt 10 ohm tot 22 Mohm, 
lang 19 mm, 0 9 mm f 0,22 

2 watt 10 ohr Tl tot 2,2 Moh m, 
lang 32 mm, 0 9 mm f 0,27 

DOCUMENTATIE 
(incl. portokosten). 

elektronisch orgel 
(bij postorder gratis!) ƒ 1,90 
gemigreerde schakelingen 
(met interne schema’s!) f 2,50 
Görler materialen f 2,50 
germanium transistoren en -diodes 

f 0,32 
silicium transistoren, diodes en 

-thyristoren ƒ 0,32 



RADIO-SERVICE 
REEDS 26 JAAR GROENEWEGJE 14 DEN HAAG TELEFOON 070 11 20 22 GIRO 2013 09 

Top-Hit 1067 TV-Bouwsel 
RADIO SERVICE TWENTHE brengt U FABRIEKS- 
NIEUW dus zonder fouten: 

Fabrieksnieuw chassis voor deze tuner en kast met 9 buizen, 
7 transistoren en 10 diodes. Afb. 110 graden voor een 59 cm 
of 65 cm beeldbuis met schema m 

- voor ƒ 175,— f 

Een A-symmetrische kast daarbij behorend voor 59 cm beeld- 
A buis, dus passend bij de afstemunit. In drie kleuren: donker- 
^ gepolitoerd, notenmat en blank-essen, dus kleur naar keuze. 

Deze kasten zijn met origineel masker voor ƒ 27,50 

Nu ook in 69 cm ƒ 37,50. 

^ MONO KNOP TRANSISTOR 

AFSTEMUNIT VHF EN UHF met de mogelijkheid om 6 ] 
stations van te voren vast in te stellen. Ook voor buiten- ^ 
landse programma’s f\ 

voor ƒ 32,50 

Een set montage onderdelen bestaande uit: twee potmeters - 
4 knopjes, luidsprekerrooster, netschakelaar, zekeringhouder, 
UHF + VHF-entree, plug en montage- 
brug voor ƒ 19,50 
Afbuigunit voor 110 graden voor ƒ 12,50 
Luidspreker 3 W, 5 Ohm ƒ 8, 

Dus een komplete set, 
zonder beeldbuis kost U: f275,- 
Een beeldbuis A59-12W, 

FABRIEKSNIEUW 

y2 jaar garantie ƒ 110,— 

Alle bovengenoemde onderdelen zijn ook afzonderlijk te koop. 

Zo juist ontvangen BEELDBUIZEN, met kleine schoonheidsfoutjes: type A59-16W \ 
AW59-90 > f 55,- 

A65-11W f 65,- AW59-91 

UHF-converter, getransis- _ 
toriseerd 2 x afi39 t oZ.50 

SPECIALE AANBIEDING 
Philips Laboratorium TV chassis, compleet met VHF en UHF KK 
en Afbuig-unit. Chassis achterwandmontage zonder Beeldbuis en 
kast f 1^5, 

Wij leveren alle safieren/diamanten voor Pick-up Elementen, bijv. 
Dual CDS 2/3 a ƒ 3,—; idem stereo f 3,—; Philips AG3019 
f 1,75; AG3301 f 1,90; AG3306 f 4,25; AG2900 ƒ 3,75. 
Dit is slechts een klein gedeelte van onze collectie. Over andere 
modellen geven wij U gaarne inlichtingen. 
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10 minuten van Centraalstation. 
Via achteruitgang (Y), pont en 
recht tegenover (tolhuispont) 
buslijn C 2e halte. 

HALFGELEIDER PRIJZENGIDS 

cm Tunneldiodes 
TD712 nu 
TD716 nu 

Silicon rectifiers 
germ diode 30V 
20mA 
BAY87 vervangt 
BAY16 

Diode Philips BY100 

Vrrm 1250 V, 

I V A V 1 A 

Unijunctiontransistoren 
2N2646 UJT f 6,— 
BB3 verbeterde uitvoering 
2N2160 f 7,25 
TIS43 Ej 50mA cont. ƒ 4,90 

Wie wil tot 1,5 kW bij 220 V 
50 Hz continu regelen? Daar 
is voor nodig: Triac 40432 met 
ingebouwde triggerdiode; ver¬ 
der alleen 1 potmeter, 2 C’s 
en y2 WR; deze Triac kunnen 
wij u leveren voor ƒ 17,90 
(kompleet met schema) 
klein power ADI 55 nu ƒ 0,99 
6 W met hoge versterking lc 
max. 2 A 
Solarcel seleen fotoelm. 
250 mV 50 \iA f 3,95 

E30C18A met anode 
of kathode aan pers¬ 
kraag f 4,75 
E70C18 idem f 5,95 
E75C3A met anode of 
kathode aan schroef 
(M5) aansluiting f 2,95 
E80Cl400mA print- 
montage f 1,— 
E90C1500mA f 2,70 
E100C500mA print- 
montage f 0,95 
E200C2.5A f 3,95 
E250C0.5A b.v. voor 
TV f 1,50 
E270C0.1 A f 1,40 
Silicon signaal-diode 
OA200 f 0,95 
Moderne detectie- 
diode AA119 ƒ 0,75 
Ook in paren voor 
FM f 1,50 

ƒ 0,15 

f 1,95 

0 

f 1,95 

2 x AC120 gepaard 
vervangt 2 x OC72 of 
2 x OC74 f 3,50 

2 x ADI 50 gepaard voor 
HI-FI eindversterkers ƒ 9,50 
passende koelplaat hiervoor, 
geboord, getapt en gezwart 

f 3,95 

Silicium brugcellen 
printmontage 
B30C100 f 1,6 
B30C150 f 1,6 
B30C300 f 2,1 
B30C600 f 4,2 
B40C2200 f 4,2 
B80C2200 f 6,2 
B250C2200 f 7,2 
B280C700 ƒ 4,2 

chassismontage 
B30C150 f Ij 
B30C250 f 1,2 
B30C500 f 2j 
B30C700 ƒ 3,f 
B30C1000 f 4 ,e 
B40C3500 f 4,: 
B80C3500 f 6,2 
B250C3500 f 7,1 

Fet-transistoren 
TIS34 N-channel Vds 30V, Idss 
4-20 mA, Gm 3500-6500 umhos 
frekwentiebereik boven 
200 MHz f 4,95 

Germ. transistoren Mr i 
AC117K f 3,50 AF12< 

2N3819 N-channel Vds 25 V 
Idss 2-20 mA, Igss 1 mA, 
Gm 2000-6500 umhos frekwen¬ 
tiebereik boven 100 MHz 

f 3,75 

AC 120 f 1,75 
AC125 f 1,75 
AC126 f 1,75 
AC127 f 2,55 
AC128 f 2,10 
AC132 f 1,95 
AC139 f 2,20 
AC141 f 2,75 
AC151 V f 1,30 
AC153 f 1,75 
AC175K f 4 — 

ADI 36 f 3,25 
ADI 38 f 2,95 
ADI 50 f 4,50 
ADI 64 f 7,50 
ADI 65 ƒ 7,75 
AF124 f 2,20 

Met kleine afwijking 
OC71 f 0,25 
OC72 f 0,25 
OC44 f 0,25 
universeeldiode 0,10 

Silicon zenerdioden 
250mW 5% typ© 

1 Watt type 
1305 5V 
1306 6V 
1307 7V 
1308 8V 
1309 9V 

1310 10V 
1311 11V 
1312 12V 
1315 15V 

Thyristoren PIV lf_Nqs Gh prijs behuizing_ 
TIC45 60 300-600mA 0.2-0.8V 1-5mA f 4,95 plastic 
C106FI 50 2A 0.5-0.8V 1-3mA ƒ 6,30 plastic huis met koeltip 
C20D 400V 7,4A 3V max. 2,5mA ƒ 15,95 metaal met schroefaansl 

Metalux metaalfilmweerstanden vanaf 4,7 Ohm. Complete E24 reeks t/m 1 MOhm type AT 
i/2 W 2% temp. coëff. 0,01%, professionele weerstand van zeer hoge stabiliteit, ruisvrij, alle 

waarden slechts ƒ 0,59 per stuk. Grote sortering koelvinnen en platen, lijst op aanvraag. ® Grote sortering NTC PTC en LDR-weersianden 
Ook sortering NTC-weerstanden in aluminium huis met schroefdraadbeveiliging M4. 

type pri js I 
my\ Vce| 3 

lcronge PJreeeir P °C St Hfe hui £ dï versen 

BC107 1 ,95 1 
—— 

45 j 45 5 1 ,uA-1G0mA 3G0mW 300 24C-500 T 0-1 8 lage ruis, hoge spanning vcorverst. 

ecioe 1,40 ! n 20 ! 20 5 - I dem 1 dem 300 240-500 TO-18 lage ruis, voorverst. 

ecic9 1 ,55 n 20 20 5 i dem I dem 3C0 47C-900 T 0-1 8 lage ruis, hoge versterking, voorverst. 

Bczii 1 2,50 P 25 25 20 0,1/uA-50mA 300mW i'5! 
25-60 speciaal lineair type (Philips toerente1 1 er ) 

BF109 12,50 110: 135 5 50mA 200mW 1 ,2W 55° 135 20-60 T0-5 hoge spanningsschak. scoop, TV 

BF1 84 4,25 n 20 30 5 30*nA 1 45mW 300 75-750 T 0-72 HF met biüonder gunstige karakteristiek 

BF194 3,- n 20 30 5 30mA 220mW 260 115 plastic HF voorverst . 

BM 95 3,50 n 20 30 5 30mA 220mW 2C0 67 i dem HF meng trans 

SI 1 00 2,95 n 14 20 5 1 ^uA-50mA 200mW 800 12 i dem Silicon epitaxiaal transistor 

SL 201 2,95 P 14 20 5 i dem 250mW 30 20-150 i dem idem pnp 

S13C0 2,95 n 1 4 20 5 1 /uA-1C0mA 250mW 20 150-60C i dem hoge ver s t erking 

TA2911 6,10 n 70 70 7 4A 36W 25° 1 ,2 25-100 printed power voor hifi versterkers 

TIF14 7,50 n 60 80 5 IA 10W 75° IC 30-1 50 piastic gepaard 0,80 extra, snel schak. power (bv hifi amp) 

T 1 F 24 j 7,50 n 70 70 9 2A 10W 75° 5 19-136 i dem i dem 

2N1613 I 4,50 n 50 75 7 1 A 0,8W 3W 25° 60 40-120 T0-S snelle schak. 

2N1711 ! 4,95 n 50 75 7 IA o,ew i dem 70 100-300 T0-5 idem + HF power 27 MC 

2N2219 j 2,40 n 60 60 5 0,1 irA-80CmA i dem i dem 150 40-400 T0-5 compl. 2N2905, med. power en stuurtroppen 

2N2905 ! 2,90 P 60 60 5 1 dem i dem i dem 150 40-400 T0-5 compl. 2N2219 med. power en stuurtroppen 

2N3053 4,10 60 60 5 0,7A 5W 25° 20 50-250 T0-5 compl. 2N4036 stuur of eindpoor 

2N3055 12,20 n 100 100 7 15A 11 £W 25° 2,8 20-70 T0-3 groot verm. schak. eindversterker hifi verst. 

2N344C 8,90 n 3C0 300! 7 IA 5W 25° 40-160 T0-5 zéér hoge sponning 

2N3703 1,95 P 30 50 5 0,1 mA-200tnA 300mW 100 30-150 plastic goedkope pnp schak. en versterk, transistor 

2N37C6 1,50 n 20 40 5 0,1mA-800mA 360mW 10c 3C-600 i dem goedkope npn schak hoge stroom 

2N3708 1,35 n 3C 30 6 1 ^uA-30mA 250mW 45-660 i dem compl. 2N4059 zéér loge ruis, kleine stroom 

2N4C36 8,- P 85 90 7 | IA 1 W 7W 25° 60 20-140 T0-5 snelle schak tQn 110nS max, t. 700nS max 0,65V 

2N4G59 i 2,40 P 30 30 6 | 1 ,uA~30mA 250mW 45-660 plastic compl. 2N3708 zeer lage ruis, kleine stroom 

2N5C37 ’j 6,90 70 70 5 I 8A 83W 25° 2,8 20-70 T0-3 power voor hifi verst. es0f ^ ^ mox bij 1c 3A 

40347 ] 3,30 
,L.— 

n 60 6C 7 ! 1A 5W 25° 2,5 20-80 T0-5 Vre<at l°9er 8an dan IV bi j 1 IA 

N.B. Oprechte excuses aan onze klanten die wij de amerikaanse typen uit de vorige adver¬ 
tentie niet uit voorraad konden leveren. De voornoteringen zijn inmiddels afgezonden. 

Momenteel zijn al de halfgeleiders ock uit deze advertentie voorradig. 
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POPE! De keus van de kenner, de vakman. En met recht! Pope is het vertrouwensmerk 
voor elektronika. De naam waar een wereldorganisatie achter 
staat. Pope beeldbuizen, elektronenbuizen en halfgeleiders zijn 
technisch volmaakt, door en door betrouwbaar, doelmatig ver¬ 
pakt. Een kompleet assortiment van konstante kwaliteit! Geen 
wonder dat elke vakman op vertrouwde voet staat met Pope! 

Radoma N.V. - Wibautstraat 135 - Amsterdam - Telefoon - (020) 50161 



TANTAAL 
ELECTROLYTISCHE CONDENSATOREN 

Type ETP 
Constructie 

Temperatuurbereik 

Nominale spanningen 
en capaciteiten 

Capaciteitstolerantie 

Lekstroom in pA 

Verliesfactor tg 6 

Afmetingen in mm 

Maatschets 

Tantaal electrolytische condensator met vaste electrolyt en kunsthars om¬ 
huld. Staande uitvoering voor gedrukte schakelingen. 

-55° t/m f85° C 

Capaciteit 
mF 3 

Nominale spanning in V — 
6 10 15 20 30 

0,33 ETP 1 
0,47 ETP 1 
0,68 ETP 1 
1 ETP 1 
1,5 ETP 1 
2,2 ETP 1 ETP 2 
3,3 ETP 1 ETP 2 
4,7 ETP 1 ETP 2 ETP 3 
6,8 ETP 1 ETP 2 ETP 3 

10 ETP 1 ETP 2 ETP 3 
15 ETP 1 * ETP 2 ETP 3 
22 ETP 2 ETP 3 
33 ETP 2 ETP 3 
47 ETP 2 ETP 3 
68 ETP 3 

100 ETP 3 

Alle waarden van de E-3 reeks zijn uit voorraad leverbaar. 

± 20 % 

< 0,04 • Cu ■ Ur of < 2, waarvan de grootste waarde geldt. 

< 8 % (bij 50 Hz en 20° C) 

Type L max. B max. H max. Rastermaat 

ETP 1 4,5 4 7 2,5 
ETP 2 6,5 4,5 8 5 
ETP 3 8,5 5 10 5 

L -H K B -H 
max. 

/-1-sf—ir 
max. 

Wt0'5 

K.S.DJIEN.V. 
VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 

ELECTRONISCHE ONDERDELEN 
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